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وبناء على الدعوة 09/05/2018المؤرخ في 2018ـدد لسنة 29القانون األساسي عـعمال بمقتضیات

ء التالي :نص اإلستدعاوالمتضمنة 12/12/2018الصادرة بتاریخ المجلس البلديالموجھة إلى كافة أعضاء 

 



: دعــــــــوة.الـمـوضـوع

وبعـد،

دیسمبر21الجمعةوذلك یوم 2018لسنة بقلیبیةللمجلس البلديأتشرف بدعوتكم لحضور جلسة استثنائیة 

.النظام الداخلي للمجلس البلديللمصادقة على بقلیبیة بقصر البلدیة الخامسة مساءعلى الساعة 2018

سنة دیسمبروالعشرون من شھر الجمعة الواحدیوم 2018لسنة جلسة استثنائیةقلیبیة بالمجلس البلديعقد 

جمال الحجام برئاسة السید بقصر البلدیة بقلیبیةالخامسة مساءعلى الساعة )21/12/2018عشر (وثمانیةألفین 

:المجلس البلديأعضاء السادةالسیدات ووبحضوربلدیة رئیس ال

، مجیدي الیحیاويفوزي الحجام، سنیة فرج هللا، وفاء االنقلیز، محمد علي الجنحاني، حیاة رانیة متاع هللا، 

النجیلي، أحمد المسلماني، إلھام ریدان، محمد بوعفیف، سلمى المجید، فاطمة الطرودي، فؤاد المجید، رحاب حمید، 

بروك العیاري.الم

عایدة صمود، شادي بن سلیمان، رفیعة اإلمام، روضة الزمرلي، فتحي وتغیب السادة: ھشام االنقلیز، 

ناجي ریدان، محمد األسعد البربار، حاج عمر، سعیدة النمر، محمد عبد اللطیف، حسونة، حافظ الجبالي، شیماء بال

أمیرة األنقلیز، محمد رضى الشكیلي.

عن رابطة حقوق االنسان والسیدة آالء بوعفیف عن منظمة بوصلة.لسید نبیل متاع هللاكما حضر الجلسة ا

عماد الشارني كاتب تصرف.بمساعدة السید مقرر الجلسة: السید عبد العزیز غریبي الكاتب العام للبلدیة

السیدة حیاة الیحیاوي والسیدة سلمى المجید.إلمضاء محضر الجلسة: انتالمنتخبانتالعضو
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النقطة الوحیدة الواردة واستعرضتتح الجلسة السید رئیس البلدیة بكلمة رحب فیھا بجمیع الحاضرین فا

لھموبین2018/2023خلي للمجلس البلدي بقلیبیة للفترة النیابیة المصادقة على النظام الداوھيبجدول األعمال 

،2018كتوبر أ21س البلدي المنعقدة بتاریخ خالل الجلسة االستثنائیة للمجلسابقا في الموضوع تم التداول أنھ

المجلس آنذاك تأجیل البت في الموضوع إلى حین تخصیص جلسة في الغرض للتعرض للنظام أعضاء وقرر 

فصول النظام الداخلي للمجلس البلدي مزید التعمق فيالبلدي) على(المجلسھ حرصا منالمذكور فصال فصال 

بقلیبیة.

:التاليالتداول إلى وأفضىي فصال فصال شة النظام الداخلالجلسة تمت مناقوخالل

،قلیبیةلبلدیةإن المجلس البلدي 

ماي 9المؤرخ في 2018لسنة 29ـدد ات المحلیة الصادرة بالقانون األسـاسي عـــــبعد االطالع على مجلة الجماع

.منھا215وخاصة الفصل 2018

.المتعلقة بتنصیب المجلس البلدي الجدید2018ویلیةج01وعلى مداولة المجلس البلدي بتاریخ 

المصادقة على النظام الداخلي للمجلس البلدي للنیابة 21/12/2018خالل الجلسة االستثنائیة المنعقدة بتاریخ قرر 

بیانھ:اآلتي 2023–2018البلدیة 





 
 

1 جماعة محلیة تتمتع بالشخصیة القانونیة واالستقاللیة المالیة واإلداریة یدیر شؤونھا مجلس قلیبیةبلدیة

.منتخب وفق مبدأ التدبیر الحر في إطار وحدة الدولة

2ھ واجتماعات یضبط ھذا النظام الداخلي قواعد تسییر أشغال المجلس البلدي وھیاكلھ وكیفیة انعقاد جلسات

.جلس ورئیسھ وھیاكلھ لصالحیاتھملجانھ وممارسة الم

.من مجلة الجماعات المحلیة225و222و215كما یضبط األحكام المتعلقة بالمسائل المنصوص علیھا بالفصول 

3اء یعتبر ھذا النظام الداخلي ملزما لكافة أعضاء المجلس وھیاكلھ ویسھر رئیس المجلس أو عند االقتض

.من ینوبھ على حسن تطبیق أحكامھ بعد دخولھ حیز التنفیذ
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القسم األول
في تركيز المجلس البلدي 

 4  أیام من تاریخ االعالن النھائي للنتائج وفقا 8للمجلس البلدي في أجل أقصاه تعقد الجلسة األولى

.لة الجماعات المحلیةمن مج216لمقتضیات الفصل 

5 رئیس المجلس ومساعدیھ وتوزیع حصص اللجان البلدیة وانتخابتخصص الجلسة األولى ألداء القسم

ات.بین القائم

6 توجھ الدعوة لكافة أعضاء المجلس البلدي الذین تم التصریح بفوزھم في االنتخابات البلدیة وفق النتائج

ن المضمنة بمطلب الترشح المودع لدى الھیئة العلیا المستقلة لالنتخابات من خالل رسالة النھائیة على العناوی

أثرا كتابیا في أجل ال یقل عن ثالثة أیام من تاریخ أو بأي وسیلة تبلیغ تترك مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ

.موعد انعقاد الجلسة

7البلدیة ویدرج بموقعھا ة األولى للمجلس البلدي ببالغ یعلق بمقر یتم إعالم متساكني البلدیة بتاریخ الجلس

.اإللكتروني إن وجد

8اب البلدیة من غیر مقرات الوالیة أو المعتمدیة تعقد الجلسة بمقر البلدیة أو بأي فضاء آخر مالئم بتر

.دأ الحیادتتوفر فیھ شروط النفاذ إلیھ واألمن وتضمن فیھ الصبغة العمومیة لالجتماع ومب

 9 أیام من 5یتولى الكاتب العام للبلدیة استكمال إعداد المتطلبات اللوجستیة لتیسیر انعقاد الجلسة قبل

:تاریخھا كما یتولى

ر.ك دفتر مرقم لتسجیل الحضومس•

ل على أن یؤشر علیھ من قبل كامالتنصیب)(محضرإعداد مشروع محضر الجلسة األولى للمجلس البلدي •

.االجراءات المعمول بھااألعضاء لنشره فیما بعد حسب

ال المذكورة في وفي صورة تغیب الكاتب العام أو عدم وجوده یتم تعیین أحد موظفي البلدیة (إطار) إلنجاز األعم

.اآلجال المطلوبة

ات المحلیة من مجلـة الجمـاع213یتولى الكاتب العام إعداد ورقة تتضمن نص القسم طبقا لمقتضیات الفصل 

ـر أعوان من البلدیة إلسناد أشغال الجلسة األولى في عملیة دي وتسخیـوتوفیر نسخ بعـــدد أعضـــــاء المجلـــس البل

.االقتراع
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10 ال تكون الجلسة قانونیة إال بحضور أغلبیة أعضاء المجلس. وفي صورة عدم اكتمال النصاب یدعى

على األقل من تاریخ الجلسة األولى وتكون الجلسة في ھذه الحالة قانونیة مھما كان المجلس لالنعقاد بعد ثالثة أیام

.الجماعات المحلیةمن مجلة220ل عدد األعضاء الحاضرین وفقا لمقتضیات الفص

11 یترأّس الجلسة العضو األكبر سنا من األعضاء غیر المترشحین لرئاسة البلدیة وذلك إلى غایة انتخاب

.س الذي یتسلم رئاسة الجلسة مباشرة بعد انتخابھالرئی

 12یھ بالفصل یتولى رئیس الجلسة دعوة أعضاء المجلس البلدي الحاضرین ألداء القسم المنصوص عل

.من المجلة بحضور رئیس المحكمة اإلبتدائیة المختصة أو من ینوبھ213

.االبتدائیة المختصة ترابیایتم تحریر محضر أداء القسم من قبل كاتب تعینھ المحكمة

وعلى كل عضو متغیب أن یتولى آداء القسم لدى رئیس المحكمة االبتدائیة أو من ینوبھ قبل مباشرة عضویتھ 

.س البلدي ویرافقھ الكاتب العام للبلدیة إلعداد محضر في الغرضبالمجل

13من 6كیر الحضور بمقتضیات الفصل یتولى رئیس الجلسة، قبل الشروع في انتخاب رئیس البلدیة، تذ

.علق بتفرغ رؤساء المجالس المحلیةمجلة الجماعات المحلیة المت

 14 ا) من القانون األساسي المتعلق باالنتخابات واالستفتاء یترشح (خامس117وفقا لمقتضیات الفصل

رئیس وینتخبفي جلستھ األولى. رؤساء القائمات الفائزة في االنتخابات لمنصب رئیس المجلس البلدي وذلك 

المجلس من طرف األعضاء انتخابا حّرا، سریا، نزیھا وشفافا. 

.لبیة المطلقة لألصواتویكون رئیسا للمجلس المترشح المتحّصل على األغ

وفي صورة عدم حصول أي من المترشحین على األغلبیة المطلقة، تنّظم دورة ثانیة، یتقّدم لھا المترشحان 

.على الرتبة األولى والثانیة حسب عدد األصوات المتحصل علیھا في الدورة األولىالمتحصالن

.األصواتویكون رئیسا للمجلس المترشح المتحّصل على أكثر 

.وفي حالة تساوي األصوات بین المترشحین یتّم تغلیب األصغر

یس الجلسة تسلیم الرئاسة للرئیس على إثر االعالن عن نتائج انتخاب رئیس المجلس البلدي یتولى رئ15ا

.المنتخب

 16  یتولى المجلس البلدي برئاسة الرئیس المنتخب وخالل الجلسة األولى تحدید عدد مساعدیھ على أال

.عات المحلیةمن مجلة الجما245یتجاوز عددھم األربعة وفقا لمقتضیات الفصل 

ن من غة التي تمت بالنسبة للرئیس على أن یكون المترشحییتم انتخاب المساعد األول لرئیس المجلس بنفس الصی

.جنس مختلف عن جنس الرئیس



2018 212018

5

یتم انتخاب المساعد الثاني بنفس الصیغة التي تمت بالنسبة للرئیس، وفي حالة كان سن رئیس المجلس أو المساعد 

.نة ال یتم اعتماد قاعدة السن في ھذا الترشحس35األول أقل من 

دة وفق نفس االجراءات ویتم ترتیبھم تباعا بعد المساعد الثاني حسب ترتیبھم لمساعدین كل على حیتم انتخاب بقیة ا

.في اإلقتراع

.البلديیعتبر المساعد األول نائب أول لرئیس المجلس البلدي ویعتبر المساعد الثاني نائبا ثاني لرئیس المجلس 

 17لجلسة األولى للمجلس ایداع عنوانھ المختار یتولى كل عضو من أعضاء المجلس البلدي خالل ا

لعنوان اإللكتروني عند توفره الذي یتعین توجیھ الدعوات إلیھ درءا لكل تجاوز ولضمان وصول الدعوات في وا

.معتمد عند كل نزاع محتملاإلبان ورقم ھاتفھ الجوال و یكون العنوان المودع العنوان ال

القسم الثاني
في جلسات المجلس البلدي 

18 یلي:یعقد المجلس البلدي سنویا أربع دورات عادیة خالل األشھر التالیة كما

ريففـیـ: شھراألولىالدورة-

مـــاي: شھرالدورة الثانیة-

جویلیة : شھرالدورة الثالثة-

نوفـمـبر: شھرالرابعةالدورة -

.الذكرمن األشھر اآلنفةالثانيیجتمع المجلس خالل النصف 

.تنعقد دورات المجلس خالل نھایة األسبوع إال في الحاالت االستثنائیة أو لموجبات العطل الرسمیة 

یخصصھا المجلس یوما، 15یتم عقد جلسات سنویة خالل شھر أكتوبر قبل تاریخ المصادقة على المیزانیة بـ 

.المجلس البلديلمناقشة مختلف تقاریر اللجان بحضور أعضاء اللجنة من غیر أعضاء 

.تحال التقاریر الى أعضاء المجلس البلدي لمناقشتھا وابداء الرأي في شأنھا

.تحال التقاریر على المجلس البلدي للمصادقة علیھا وذلك بعد تضمینھا المقترحات المتفق علیھا

19تشتمل دورة المجلس البلدي على جلسة أو أكثر حتى إتمام جدول أعمال الدورة.

جلسات.02ال یتجاوز عدد جلسات الدورة في كل الحاالت 

.یحدد المجلس البلدي باقتراح من المكتب البلدي تواریخ الجلسات

مفتوحة إلى ومشروع مراجعة مثال التھیئة العمرانیةتبقى الجلسة المتعلقة بالمصادقة على مشروع میزانیة البلدیة

.غایة المصادقة
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20سات استثنائیة كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئیسھ أو بطلب بلدي أن یعقد جلیمكن للمجلس ال

من ثلث أعضائھ وبطلب من عشر الناخبین المسجلین بالسجل االنتخابي على أن یكون ھذا الطلب مصحوبا 

.لموضوع أو المواضیع المقترح إدراجھا بجدول األعمالبا

 21جلس البلدي ألسباب موضوعیة وبعد لدیة. غیر أنھ یمكن لرئیس المیجتمع المجلس البلدي بمقر الب

التشاور مع المكتب البلدي الدعوة للجلسة بمكان آخر بتراب البلدیة على أن تتوفر فیھ شروط النفاذ إلیھ واألمن 

.ن فیھ الصبغة العمومیة لالجتماع ومبدأ الحیادوتضم

22تعقد حضر العموم أشغالھا ویعلن عن تاریخ انعقادھا عن طریق ة ویعلنیبصفة جلسات المجلس البلدي

.التعلیق بمدخل البلدیة وبمختلف وسائل االعالم المتاحة

 23 یمكن للمجلس المصادقة على سریة الجلسة بطلب من ثلث أعضاءه أو من رئیسھ وبموافقة ثلثي

الحاضرین.األعضاء 

ع المدني ووسائل اإلعالم خالء القاعة من العموم ومن ممثلي المجتمفي حالة إقرار جلسة سریة یأمر الرئیس بإ

.متابعة أشغالھاوجمیع األشخاص الذین ال عالقة لھم بجدول أعمال الجلسة قبل

عندما ینتفي السبب الذي تطلب عقد جلسة سریة یمكن للمجلس وفق نفس اإلجراءات المنصوص علیھا بھذا النظام 

.في صیغتھا العلنیةالداخلي استئناف الجلسة 

24 كتابتھ.یحضر الكاتب العام للبلدیة جلسات المجلس الذي یتولى

البلدي أن یستدعي إطارات من أعوان البلدیة أو أي شخص مختص یمكن أن یفید برأیھ لدى ویمكن لرئیس المجلس 

ویكونالمطلق،التزام الحیاد یس معالرئالمجلس دون المشاركة في التصویت وال یمكن لھم أخذ الكلمة إال بإذن من

.رأیھم استشاریا
الثالثالقسم 

في الدعوات لجلسات المجلس البلدي 

25تتم دعوة المجلس البلدي لالجتماع من قبل رئیسھ أو من ینوبھ.

26عضاء توجھ الدعوات عن طریق برید مضمون الوصول أو بأي وسیلة تترك أثرا كتابیا إلى عناوین أ

البرید ن توجیھھا إلى عناوینھم بالمجلس المختارة والتي أودعوھا لدى البلدیة أثناء الجلسة األولى للمجلس كما یمك

.االلكتروني متى أمكن إثبات بلوغھا

27 توجھ الدعوات بصفة فردیة إلى كافة أعضاء المجلس مرفقة بجدول أعمال الجلسة أو الجلسات التي

جلس وبملحوظات تفسیریة حول المسائل التى ستعرض على التداول أثناء الجلسة والوثائق ذات الصلة سیعقدھا الم

.في جدول األعمال وعند اإلقتضاء بتقاریر اللجان وتحدد الدعوة یوم وساعة ومكان الجلسةمدرجة بالنقاط ال
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ن صفحاتھ من قبل رئیس یتم تضمین الدعوات بدفتر مخصص لمداوالت المجلس مرقم ومؤشر على كل صفحة م

الدعوة للعموم بمدخل اللكتروني للبلدیة إن وجد ویتم تعلیق المجلس ومن یقوم بكتابة المجلس كما یدرج بالموقع ا

.مقر البلدیة

28 یتم توجیھ الدعوات من قبل رئیس المجلس إلى أعضاء المجلس خمسة عشر یوما قبل تاریخ اجتماع

.المجلس على األقل

ة التأكد یتم اختصار األجل إلى یومین ویتم االجتماع حاال في حالة التأكد القصوى غیر أنھ یرجع للمجلس حالفي 

.ي تقدیر حالة التأكد عند عقد الجلسة المتأكدة ویمكنھ تأجیل النظر في جدول أعمال الجلسة إلى جلسة الحقةالبلد

یوما بالنسبة لمشروع 15یام من انعقاد الجلسة وقبل یتعین وجوبا توجیھ ملفات الصفقات والعقود قبل خمسة أ

.لمیزانیةا 
الرابعالقسم 

في جدول األعمال 

 

29 المجلس.یضبط رئیس المجلس جدول األعمال بالتعاون مع أعضاء مكتب

30الدعوات یتم إعالم العموم بجدول األعمال وتاریخ وتوقیت الجلسة ومكان انعقادھا في نفس یوم توجیھ

.لألعضاء من خالل النشر بكل الوسائل المتاحة والتعلیق بمقر البلدیة

31 یمكن ألعضاء المجلس أن یقدموا للرئیس بصفة فردیة أو جماعیة طلبا كتابیا قصد إدراج كل نقطة

.تدخل في صالحیات المجلس في جدول األعمال

الجلسة.یقدم الطلب في أجل شھر على األقل قبل انعقاد 

إفتتاح الجلسة بالنقاط یكون رفض إدراج كل نقطة مقترحة معلال ویبلغ لمقدم الطلب ویحاط المجلس علما عند 

المقترحة التي تم رفضھا دون مناقشتھا ویدون ذلك وجوبا في محضر الجلسة. وفي حال تقدم نصف أعضاء 

المجلس في جدول األعمال فإنھا تسجل المجلس على األقل بطلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صالحیات 

.وجوبا في جدول أعمال الجلسة

.مناقشة كل نقطة غیر مدرجة في جدول أعمال الجلسةیعترض رئیس المجلس على

32 یمكن ألعضاء المجلس بصفة فردیة أو جماعیة توجیھ أسئلة كتابیة لرئیس المجلس حول كل مسألة تھم

كون السؤال محددا دون توجیھ تھم إلى جھة معینة أو خدمة أغراض تھم أحد أعضاء صالحیات المجلس على أن ی

.كان ذلك بصفة شخصیة أو بصفتھ مساھما أو وكیال عن غیره أو لفائدة زوجھ أو أصولھ أو فروعھالمجلس سواء

جلس شھرا على األقل تودع األسئلة المذكورة موقعة من قبل العضو أو أحد أعضاء المجموعة المعنیة لدى كتابة الم

وتسجیلھا.قبل انعقاد دورة المجلس وترتب حسب تاریخ التوصل بھا 
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33 لذلك.یجیب رئیس المجلس أو أحد مساعدیھ عن األسئلة المبرمجة في الجلسة المخصصة

عة تعطى الكلمة خالل الجلسة المخصصة للجواب عن األسئلة الكتابیة لصاحب السؤال أو أحد أعضاء المجمو

دقائق.المعنیة لتقدیم ملخص عن السؤال في مدة ال تتجاوز ثالث 

دقائق.حد مساعدیھ اإلجابة عن السؤال الكتابي في مدة ال تتجاوز ثالث یتولى الرئیس أو أ

دقائق.یمكن لصاحب السؤال أو أحد أعضاء المجموعة المعنیة التعقیب على الجواب في مدة ال تتجاوز ثالث 

دقائق.ب الرد على التعقیب في مدة ال تتجاوز ثالث أحد أعضاء المكتیمكن للرئیس أو 

34ذر على العضو الذي تقدم بالسؤال الكتابي بصفة فردیة، حضور الجلسة یمكن أن ینوب عنھ أحد إذا تع

أعضاء المجلس في عرض ھذا السؤال بتفویض مكتوب من العضو المتغیب، وفي حالة عدم استیفاء ھذا الشرط،

الموالیة.یؤجل عرض السؤال والجواب عنھ إلى الجلسة 

35 البلدي بصورة فردیة أو جماعیة تقدیم أسئلة شفاھیة لرئیس البلدیة أو ألحد یمكن ألعضاء المجلس

قبل ختمھا وتدون أو لرؤساء اللجان أو رؤساء الدوائر حول مسائل تھم أعمال البلدیة في آخر الجلسةمساعدیھ

الجلسة.ر ضمن محض

.بدایة الجلسة وتضمن بالمحضریتم تسلیم األسئلة الشفاھیة من قبل أصحابھا إلى رئیس الجلسة في 

، ألحد من وجھت إلیھم األسئلة اإلجابة آخر الجلسة غیر أنھ یمكن للرئیس اعتبارا بإذن منھلرئیس المجلس أو

شرة وجوبا تم في آخر الجلسة الالحقة مباشرة وتدرج مباأو طبیعتھا أن یؤجل اإلجابة علیھا على أن تألھمیة األسئلة

.ضمن جدول أعمالھا

اللجان.مكن تنظیم جلسات استماع لرئیس المجلس البلدي أو ألحد مساعدیھ ورؤساء الدوائر ورؤساء ی

36ذات یمكن لرئیس المجلس أو لمن وجھت لھ األسئلة الكتابیة أو الشفاھیة أن یضم مجموعة من األسئلة

واحدة وللرئیس أو لمن وجھ لھ السؤال الموضوع الواحد ویجیب عنھا بإجابة واحدة وال یعقب على إجابتھ إال مرة

.الرد على التعقیب بصورة نھائیة

37  ال یمكن أن تكون األسئلة الكتابیة أو الشفاھیة متعلقة بمواضیع ال تخص المصالح البلدیة أو متضمنة

ر بصورة شخصیة. توجیھ تھم للغی

لرئیس المجلس االمتناع عن اإلجابة في ھذه الحاالت أو في صورة تعلق السؤال بموضوع تم التداول حولھ سابقا 

.كتابیاویتم إعالم األعضاء المعنیین بذلك 

38البلدیة تدون األسئلة واألجوبة المقدمة في محضر الجلسة، ویتم نشره بكل الوسائل المتاحة وتعلیقھ بمقر

أیام.7خالل 
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القسم األول
في تنظيم حضور جلسات المجلس البلدي 

39یعتبر حضور أعضاء المجلس البلدي لجلساتھ اجباریا.

40 یمضي كل عضو حضر بقاعة الجلسة، ال بمقر البلدیة، على ورقة الحضور قبل افتتاح أشغال الجلسة

.ة في المداوالتوعلى الذین التحقوا بقاعة الجلسة بعد افتتاح أشغال الجلسة اإلمضاء بورقة الحضور قبل المشارك

41د االقتضاء وتوزع بقیة المقاعد بین یتم تخصیص مكان لرئیس المجلس ومساعدیھ ورؤساء الدوائر عن

د التعذر یتم التوزیع حسب الترتیب األبجدي لألحرف بقیة األعضاء باتفاق بین رئیس البلدیة وأعضاء المجلس وعن

.األولى ألسماء األعضاء

.في حالة استدعاء ممثل الدولة لحضور الجلسة فإنھ یجلس إلى جانب رئیس الجلسة

.یس الجلسة لممثل عن المجلس الجھويیتم تخصیص مكان بجانب رئ

42المدني ووسائل اإلعالم والمواطنینیخصص بقاعة الجلسة وجوبا مكانا لممثلي المجتمع.

43 یرفع الرئیس الجلسة مؤقتا عندما یطلب ذلك ثلث األعضاء الحاضرین أو رئیس قائمة على أن ال تقل

.دقیقة20ن دقائق وال تزید ع10مدة التوقف عن 

القسم الثاني
في النصاب القانوني لعقد الجلسة 

44أعضائھ.ور أغلبیة البلدي قانونیة إال بحضال تكون مداوالت المجلس

45 یتم انتظار اكتمال النصاب القانوني ثالثین دقیقة بعد الساعة المقررة لعقد الجلسة مع إمكانیة التمدید

.بخمسة عشر دقیقة إضافیة بقرار من رئیس الجلسة

لبلدي في أجل ثالثة أیام على األقل وعند عدم عند عدم توفر النصاب القانوني یتم إعادة الدعوة النعقاد المجلس ا

نصاب مرة أخرى یجتمع المجلس بقاعة الجلسة وفي التوقیت المبینین باالستدعاء مھما كان عدد األعضاء توفر ال

.الحاضرین وینعقد المجلس آنذاك في موعده ومكانھ

46 من توفر النصاب قبل التصویت على أي عند مغادرة أعضاء من المجلس أثناء الجلسة فإنھ یتم التثبت

.مداولة

.عدم اكتمال النصاب، یدعى المجلس لالنعقاد بعد ثالثة أیام على االقل مھما كان عدد الحضوروفي صورة 
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القسم الثالث
في كتابة المجلس البلدي

47عام بالبلدیة یعین رئیس یتولى كتابة المجلس الكاتب العام للبلدیة وفي صورة غیابھ أو عدم وجود كاتب
.للقیام بالكتابة بمساعدة أحد موظفي البلدیةالمجلس أو من ینوبھ في بدایة كل جلسة أحد األعضاء 

القانوني وتالوة جدول األعمال ومتابعة یساعد المكلف بكتابة المجلس رئیس الجلسة في عملیة احتساب النصاب 

.عملیات التصویت ونتائجھا 

القسم الرابع

مناقشات المجلس البلدينظيمفي ت
 

48 یفتتح الرئیس الجلسة بعد التثبت من توفر النصاب بالمناداة على األعضاء الحاضرین ویذكر بجدول

األعمال ویعرض النقاط المدرجة بھ للمناقشة التي تتضمن وجوبا كأول نقطة فیھ تقدیم رئیس البلدیة أو من ینوبھ 

سجل المعد للغرض وما تم في شأنھا من لمتساكنین والمجتمع المدني الواردة باللملخص للمالحظات وتساؤالت ا

.إجراءات

یمكن تغییر ترتیب النقاط المدرجة بجدول األعمال باستثناء النقطة األولى المنصوص علیھا بالفقرة األولى من ھذا 

الحاضرین.الفصل وذلك باقتراح من رئیس الجلسة وموافقة أغلبیة األعضاء  

49لمداولة كما یليتتم مناقشة التقاریر ومشاریع ا:

ینوبھ.یتم تقدیم مشروع المداولة من قبل مساعد رئیس البلدیة المكلف بالقطاع موضوع المشروع أو من *

.یبدي رئیس اللجنة المختصة المعنیة أو مقررھا رأي اللجنة حول الموضوع*

.علیھا بھذا النظام الداخليتتم المناقشة وفق اإلجراءات المنصوص *

50 رئیس الجلسة مسؤول عن حفظ النظام بالجلسة ولھ أن یأمر بمغادرة كل من یتسبب في اإلخالل بالنظام

.في القاعة ویمكنھ عند اإلقتضاء االستعانة بالقوة العامة لضمان السیر العادي للجلسة وحمایة األمن بھا

 51ي التدخل حسب ترتیب تسجیلھم في قائمة لراغبین فلكلمة إلى األعضاء ایمنح رئیس الجلسة ا

.المتدخلین

.یمكن للرئیس إعداد قائمة ثانیة لتدخالت األعضاء إذا استدعت أھمیة الموضوع ذلك

ال یمكن ألي عضو من أعضاء المجلس البلدي باستثناء مساعدي الرئیس ورئیس اللجنة المعنیة بالنقاش أن یتناول 

.موضوعكلمة أكثر من مرتین في نفس الال

52ال یمكن أن تتجاوز مدة تدخل كل عضو المدة التي حددھا رئیس الجلسة عند عرض النقطة للنقاش.
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وتعطى الكلمة ألعضاء المجلس من قبل رئیس الجلسة وال یمكن ألي عضو أخذھا حتى وإن تنازل لھ عنھا 

.المتدخل

53النقطة بجدول األعمال أو تجاوز المدة المخصصة لھ خارجا عن موضوع أحد األعضاء إذا كان تدخل

أو تجاوز حدود اللیاقة واألدب جاز لرئیس الجلسة قطع الكلمة وعند عدم امتثالھ التنبیھ علیھ بقطع صوت المصدح 

النظام الداخلي النموذجي من 36ثم تسجیل إخاللھ بمحضر الجلسة وعند االقتضاء تطبیق األحكام الواردة بالفصل 

.الس البلدیةللمج

54 عندما یتعلق األمر بسیر النقاش أو بجدول األعمال أو بلفت االنتباه إلى مسألة تتعلق بتطبیق القانون أو

بالنظام الداخلي جاز ألي عضو من أعضاء المجلس التدخل باألولویة بعد إذن رئیس الجلسة في إطار نقطة نظام 

.الدقیقتینتتجاوز مدة تدخلھ على أال

عضاء الكلمة ویذكر الرئیس العضو أو األال یحق ألي عضو من أعضاء المجلس أن یقاطع عضوا آخر أثناء تناولھ 

.أو یھاجمون زمالئھم أثناء تناولھم الكلمة بوجوب مراعاة االنضباط واحترام القانونالذین یقاطعون

55لجلسة من قبل عضو أو بعض األعضاء أمكن للرئیس رفع خل بالسیر العادي لإذا وقع ما من شأنھ أن ی

الیوم.الجلسة مؤقتا على أن تستأنف الجلسة خالل نفس 

56 یحجر على أي عضو من أعضاء المجلس البلدي المشاركة في المناقشات أو التصویت على المداوالت

أو عن طریق اإلنابة وبصورة عامة كل حاالت تضارب التي تتعلق بموضوع لھ مصلحة شخصیة فیھا مباشرة

.المجلس أو رئیسھالتصریح بذلك. كما یمكن إثارة وضعیات تضارب المصالح من باقي أعضاء وعلیھالمصالح 

ویتم تسجیل ھذا االنسحاب من الجلسة بالمحضر بطلب من العضو الجلسة،وعلیھ في ھذه الحاالت االنسحاب من 

.المعني
خامسالقسم ال

تـــويــصــتـي الـــف 

57 باستثناء الحاالت المنصوص علیھا بمجلة الجماعات المحلیة تؤخذ مقررات المجالس البلدیة باألغلبیة

.المطلقة لألعضاء الحاضرین على أن ال تقل عن ثلث أعضاء المجلس البلدي

.ال یمكن التصویت بالوكالة

وتدرج أسماء المصوتین بمحضر األصوات، یكون صوت الرئیس مرجحایجري التصویت عالنیة. وإذا تساوت

الجلسة.
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58 المجلس.یعتبر التصویت العلني قاعدة التخاذ جمیع قرارات

ممتنع".االمتناع بلفظ "" وفي حالة ال"ـــ التصویت بالرفض بوعن" نعم"ـــیعبر عن التصویت بالموافقة ب

.وذلك بطریقة رفع الید

59 یعاین رئیس المجلس البلدي نتائج التصویت بعد احتساب المكلف بكتابة المجلس األصوات ویدرج في

.المحضر بیان التصویت الخاص بكل مصوت

.ال یمكن إعادة عملیة تصویت تمت بصورة قانونیة صحیحة

 60ألقل وبموافقة ثلثي أعضاء یمكن االقتراع سرا كلما طالب بذلك ثلث األعضاء الحاضرین على ا

ا سریا كلما دعي المجلس البلدي لالنتخاب أو للبت في تسمیة أو تقدیم المجلس الحاضرین ویكون اإلقتراع وجوب

ترشحات.

لید إلى رئیس المجلس ویتم تضمین ذلك في یقدم األعضاء الذین یرغبون في االقتراع سرا طلبا كتابیا أو برفع ا

.من توفر نصاب تمثیل الثلث اآلنف الذكرمحضر الجلسة بعد التأكد

عند التصویت السري في حاالت التسمیة أو تقدیم ترشحات فإن نتیجة التساوي في األصوات یعتبر رفضا للمداولة 

.المعروضة

و بتقدیم ترشحات ولم یحرز أي مترشح على أغلبیة أصوات عندما یتعلق التصویت السري بانتخاب أو بتسمیة أ

المتحصالن على أكبر عدد من األصوات في دورة أولى فإنھ یتم اجراء دورة ثانیة یتقدم إلیھا المترشحانالحاضرین 

.في الدورة األولى وعند التعادل في األصوات یصرح بفوز أصغر المترشحین سنا

61لكلمة أثناء عملیة التصویتیحجر التدخل أو أخذ ا.

القسم السادس

ت المجلس البلديفي حضور العموم جلسا

62 مع مراعاة أحكام ھذا النظام الداخلي تكون جلسات المجلس مفتوحة للعموم من مواطنین ومنظمات

المدني.المجتمع 

63 اإلعالم.یخصص بقاعة االجتماع مكان للموظفین والضیوف ولممثلي وسائل

ة أو برفض المقررات التي یر عن آرائھم سواء بالموافقیتعین على العموم االلتزام بالھدوء و عدم التدخل للتعب

.یتخذھا المجلس. كما ال یمكنھم ولوج المكان المخصص للمنتخبین دون إذن من رئیس المجلس

64یمكن تسجیل مداوالت المجلس البلدي لغایة تیسیر كتابة محضر جلسة مداوالت المجلس.
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65األخذ بعین االعتبار للصالحیات الممنوحة ل مداوالت المجلس البلدي معیمكن تسجیل أو تصویر أو نق

.من مجلة الجماعات المحلیة وأحكام ھذا النظام الداخلي218لرئیس المجلس بمقتضى الفصل 

 
 

القسم األول
ارةــــقـــان الــــــجـــلـي الــــف 

 66 من مجلة الجماعات المحلیة أحدثت اللجان القارة تبعا لمداولة المجلس 210ألحكام الفصل اوفق

كاآلتي :2018جویلیة 04البلدي بتاریخ
 
 


لجنة الشؤون المالیة واإلقتصادیة ومتابعة 

10وديطرالفاطمة فتحي حسونةالتصرف

12سلمى المجیدفوزي الحجاملجنة النظافة والصحة والبیئة

محمد عبد لجنة األشغال والتھیئة العمرانیة
16وفاء األنقلیزاللطیف

13أحمد المسلمانيسنیة فرج هللالجنة الفنون والثقافة والتربیة والتعلیم
07األنقلیزأمیرة إلھام ریدانلجنة شؤون المرأة واألسرة

07ھشام األنقلیزسعیدة النمرلجنة الشؤون اإلداریة وإسداء الخدمات
10أحمد المسلمانيمجیدي النجیليلجنة الطفولة والشباب والریاضة

لجنة الشؤون اإلجتماعیة والشغل وفاقدي السند 
08عائدة صمودمحمد بوعفیفوحاملي اإلعاقة

مفتوحةالتشاركیة والحوكمة اللجنة الدیمقراطیة 
08حیاة الیحیاويشادي بن سلیمانواإلعالم والتواصل والتقییم

09رحاب حمیدناجي ریدانلجنة التعاون الالمركزي
05حافظ الجبالياألسعد البربارلجنة المساواة وتكافؤ الفرص بین الجنسین

محمد رضى المجیدفؤاد متابعة المشاریع والتخطیط اإلستراتیجي
16الشكیلي

11شیماء بالحاج عمرأحمد المسلمانيلجنة السیاحة المحلیة
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لقسم الثانيا
في مجاالت اختصاصات اللجان القارة 

67تتمثل أھم مجاالت اختصاصات اللجان القارة المنصوص علیھا بھذا النظام الداخلي فیما یلي:

 
 

من أھم مجاالت اختصاصاتھا إعداد ومتابعة وتقییم المیزانیة والحسابات اإلداریة وبرامج التمویل 

ساھمات المالیة والحسابات الخصوصیة وتحویل االعتمادات واالقتراض والھبات والموارد الجبائیة وغیر والم

تصرف المالي. الجبائیة والرقابة ومتابعة ال

قتصادیة للبلدیة بما في ذلك برنامج التنمیة البلدي واألسواق البلدیة والرخص كما تھتم اللجنة بالشؤون اال

اإلداریة المتعلقة باألنشطة االقتصادیة والتجاریة والمراقبة االقتصادیة وإحداث مناطق األنشطة االقتصادیة 

.والمعارض والتظاھرات اإلقتصادیة

.صات البلدیةتعلق بالمواضیع ذات العالقة وفي حدود اختصاوكل ما ی

 

 
(رفع الفضالت وتجمیعھا وفرزھا) یتعلق بالتراتیب الصحیة والتنظیفمن أھم مجاالت اختصاصاتھا كل ما 

كما تھتم بمقاومة المسالخ.والحد من األوبئة ومقاومة الكالب السائبة والحشرات ومتابعة عملیات اإلسعاف ومراقبة 

لخضراء وتعھد التجھیزات العمرانیة وحمایة الشریط الساحلي واألودیة التلوث والتصرف في المنتزھات والمناطق ا

.العالقة وفي حدود اختصاصات البلدیةوالسباخ وكل ما یتعلق بالمواضیع ذات 
 

 
من أھم مجاالت اختصاصاتھا إعداد وتنفیذ ومتابعة البرامج المتعلقة باإلحاطة باألسرة ومقاومة العنف 

وتطویر أنظمتھا والطفولةالطفولة... وحسن تسییر الخدمات الموجھة للمرأة واألسرة ورعایةاألسري ومحو األمیة 

.یمھا وكل ما یتعلق بالمواضیع ذات العالقة وفي حدود اختصاصات البلدیةومتابعة تنفیذھا وتقی
 
 
 

تعھدھا من أھم مجاالت اختصاصاتھا متابعة تنفیذ وتقییم البرامج والمشاریع المتعلقة ببناء الطرقات و

باإلصالح والتنویر العمومي وانجاز البناءات البلدیة وإنجاز شبكات التطھیر والحمایة من میاه األمطار وأشغال بناء 

بویة والثقافیة والریاضیة. كما تھتم بمتابعة إعداد المؤسسات والمراكز الصحیة وصیانتھا وكذلك المؤسسات التر
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وتقییمھا وكل العملیات العمرانیة في دوائر التدخل العقاري وحسن وثائق التھیئة العمرانیة ومتابعة انجازھا

التصرف في المدخرات العقاریة وأشغال التھذیب والتجدید العمراني طبقا لسیاسة المدینة وتطویر الطابع المعماري 

قسیمات یاسة الرقابة على البناء ومقاومة البناء الفوضوي ومخطط الجوالن والتنقل وعالمات المرور والتوس

.االجتماعیة والسكن االجتماعي وكل ما یتعلق بالمواضیع ذات العالقة وفي حدود اختصاصات البلدیة
 
 
 

ھا إعداد برامج التصرف في الموارد البشریة للبلدیة بما في ذلك اقتراح مجموع من أھم مجاالت اختصاصات

لدي والشؤون القانونیة ونزاعات البلدیة وتسمیة األنھج األعوان بالبلدیة والتنظیم الھیكلي إلدارة البلدیة والملك الب

.تابعة تنفیذھاوالساحات وكل ما یتعلق بالمواضیع ذات العالقة وفي حدود اختصاصات البلدیة وم
 
 
 

من أھم مجاالت اختصاصاتھا إعداد ومتابعة تنفیذ وتقییم البرامج الثقافیة والتربویة للمنطقة البلدیة بما في 

انات واالحتفاالت ومساعدة القطاع الثقافي والجمعیات الثقافیة ومتابعة إنجاز وحسن تسییر المنشآت ذلك المھرج

ي ذلك المكتبات ودور السینما والمسارح والملتمیدیا بالتنسیق الثقافیة ومالءمة خدماتھا الحتیاجات المتساكنین بما ف

.العالقة وفي حدود اختصاصات البلدیةمع الھیاكل العمومیة المعنیة وكل ما یتعلق بالمواضیع ذات 
 
 
 

من أھم مجاالت اختصاصاتھا القیام بالعملیات المتعلقة باإلحصائیات والتشخیص وصیاغة وإعداد ومتابعة 

تنفیذ السیاسة البلدیة والبرامج والمشاریع البلدیة في مجاالت الطفولة والشباب والریاضة واقتراح المساعدات 

البلدیة.دود اختصاصات وكل ما یتعلق بالمواضیع ذات العالقة وفي حوتقسیمھا ومتابعتھا 

 
 

من أھم مجاالت اختصاصاتھا انجاز عملیات اإلحصاء والتشخیص وجمع المعطیات في مجاالت عملھا بما 

عائالت الحد من الفقر واالحاطة بال(یسمح بصیاغة البرامج والمشاریع البلدیة لغایة النھوض االجتماعي بالمتساكنین

كما تھتم بصیاغة وإعداد البرامج والمشاریع البلدیة للرفع من القدرة التشغیلیة للمنطقة البلدیة )...المعوزة

وصیاغة ومتابعة تنفیذ البرامج الخاصة بفاقدي السند وحاملي اإلعاقة بما في ذلك والمشاركة في الحوار اإلجتماعي 

العمومیة المعنیة وكل ما یتعلق بالمواضیع ذات العالقة وفي حدود االحاطة والمساعدات والتنسیق مع الھیاكل 

.اختصاصات البلدیة












2018 212018

16

 
 

مة اإلجراءات والخدمات ءمعطیات وإعداد تشخیص حول مدى مالمن أھم مجاالت اختصاصاتھا جمع ال

ات التعدیل عند البلدیة والبرامج والمشاریع المقترحة والمنجزة لمبدأ تكافؤ الفرص بین الجنسین وتقدیم مقترح

االقتضاء. وتشمل مجاالت تدخل اللجنة خاصة التمثیلیة داخل مختلف الھیاكل البلدیة واالنتدابات وإسداء الخدمات 

رامج والمشاریع. كما تتولى اللجنة إعداد تقاریر دوریة في مجاالت عملھا والتنسیق وإعداد المیزانیات وصیاغة الب

البلدیة.ما یتعلق بالمواضیع ذات العالقة وفي حدود اختصاصات مع الھیاكل العمومیة المعنیة وكل 
 
 

 

حسن احترام البلدیة ،اإلختصاصمن أھم مجاالت التشاركیة والحوكمة المفتوحة الدیمقراطیةفي مجال 

إبتكار أدوات وآلیات النفاذللمقتضیات القانونیة المتعلقة بالشفافیة والدیمقراطیة التشاركیة وتشمل بالخصوص 

متابعة تفعیل حق النفاذ للمعلومات وحسن تنفیذ االجراءات المتعلقة بترسیم للمعلومة ومتابعة حسن تفعیلھا وتنفیذھا 

ك سجل أراء المتساكنین ونشر مشاریع القرارات البلدیة قبل عرضھا على التداول مكونات المجتمع المدني ومس

ات التھیئة العمرانیة التشاركیة في كل مراحلھا وإعداد واإلشراف على إعداد البرامج التنمویة البلدیة ومخطط

إعدادھا ومتابعة انجازھا التقاریر الدوریة حولھا بما یضمن مشاركة واسعة للمتساكنین ومكونات المجتمع المدني في 

.وتنفیذھا وكل ما یتعلق بالمواضیع ذات العالقة وفي حدود اختصاصات البلدیة

وضع السیاسة االتصالیة للبلدیة وضبط اإلختصاصمن أھم مجاالت والتقییم،اإلعالم والتواصل في مجال 

اطنین والتواصل معھم وتنظیم األنشطة وسائل وأدوات االتصال المادیة وغیر المادیة وتنظیم عملیات إعالم المو

اح التعدیالت الضروریة االتصالیة ومتابعة وتقییم العملیات االتصالیة للبلدیة وإعداد التقاریر الدوریة حولھا واقتر

البلدیة.عند االقتضاء وتنفیذھا وكل ما یتعلق بالمواضیع ذات العالقة وفي حدود اختصاصات 
 
 

من أھم مجاالت اختصاصاتھا التنسیق مع مختلف المتدخلین في مجال التعاون الالمركزي والتباحث حول 

تابعة تنفیذھا وتقییمھا وإعداد التقاریر الدوریة حولھا وكل صیغ االتفاقیات المتعلقة بالشراكة والتعاون الالمركزي وم

البلدیة.ات ما یتعلق بالمواضیع ذات العالقة وفي حدود اختصاص
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متابعة المشاریع بتكلیف من رئیس البلدیة و التي تكون فیھا البلدیة صاحب من أھم مجاالت اختصاصاتھا 

المتوسط و البعید یة في تصور لمشاریع أو أشغال على المدى القریب و المشروع ، كما تقوم بإشراك الكفاءات المحل

و تتواصل مع بقیة اللجان للنظر في إمكانیة اقتراح مشاریع مستقبلیة .
 
 

ھا إعداد ومتابعة األنشطة المھنیة والبرامج التي تساھم في تطویر السیاحة من أھم مجاالت اختصاصات

ستراتجیات تھدف لتحسین مستوى الخدمات بالوحدات السیاحیة ومالئمة خدماتھا المحلیة بالمنطقة البلدیة ووضع إ

لتنسیق مع الھیاكل العمومیة ، الحانات والمناطق األثریة مع ا، النزل، المقاھيإلحتیاجات الزوار بما في ذلك المطاعم

البلدیة.المعنیة وكل ما یتعلق بالمواضیع ذات عالقة وفي حدود إختصاص 

الثالثالقسم 
وأعضائهاتيار رؤساء اللجان القارة ومقرريها ــفي اخ 

68یتم تكوین اللجان القارة باعتماد التمثیل النسبي للقائمات في تركیبة المجلس.

69الشؤون االقتصادیة ومتابعة التصرف لعضو من غیر القائمة تخصص رئاسة اللجنة المكلفة بالمالیة و

.المساعد األول منھا باعتماد أكبر عدد األصوات المصرح بھا خالل االنتخابات البلدیةاب الرئیس والتي تم انتخ

70النسبي.على قاعدة التمثیل یعین المجلس البلدي رؤساء اللجان البلدیة القارة بناء

ء األولویة في االختیار للقائمة ذات یتم اسناد رئاسة عدد من اللجان حسب عدد القائمات المعنیة بالتوزیع مع إعطاو

.التمثیل النسبي األكبر في تركیبة المجلس ثم القائمة التي تلیھا إلى حین استنفاذ عدد اللجان الموزعة

ع اللجان القارة إلى حین استنفاذ عدد اللجان القارة المصادق علیھ من قبل المجلس البلدي یتم إجراء دورات لتوزی

.النظام الداخليوالمنصوص علیھ بھذا

71 من ھذا النظام 70یتم توزیع المقررین على اللجان البلدیة القارة باعتماد نفس الصیغ المذكورة بالفصل

.الداخلي

 72یبة كل لجنة وفقا للتمثیل النسبي لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد بالمجلس البلدي مع یتم ضبط ترك

الشباب فیھا ومالئمة مؤھالت األعضاء لمجاالت وتمثیلیةاعدا في حاالت اإلستحالة التناصف ممبدامراعاة 

لجنة.اختصاص كل 

المعنیة.یقدم رئیس كل قائمة إلى رئیس المجلس ممثلي قائمتھ في اللجنة 
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القسم الرابع
في تنظيم عمل اللجان القارة 

73رھا یعین رئیس المجلس البلدي نائبا لھ من بین أعضاء في حالة استقالة أو غیاب رئیس اللجنة أو مقر

.المجلس طیلة مدة غیابھ، على أن تعرض حاالت الشغور على المجلس البلدي في أول جلسة یعقدھا

.المجلس البلدي سد الشغور الحاصل في اللجانیتولى 

74جنة على وجھ االستشارة أعوان الدولة یمكن لرئیس اللجنة أو من ینوبھ أن یدعو للمشاركة في أعمال الل

ت العمومیة المباشرین لوظائفھم داخل تراب البلدیة ومن ذوي الخبرة وكذلك المتساكنین آأو المؤسسات أو المنش

عن مكونات المجتمع المدني أو كل األشخاص الذین یمكن أن یفیدوا برأیھم في المواضیع التي تخص وممثلین

.اللجنة

75 أعضاء اللجنة جدول أعمال اللجنة ومواعید اجتماعاتھایضبط.

ثلثي أعضائھا أو تجتمع اللّجان في أجل ال یتجاوز عشرة أیام من تاریخ تشكیلھا بدعوة من رؤسائھا أو بطلب من 

بدعوة من رئیس المجلس على أن تتم الدعوة باستدعاء یوجھ ثالثة أیام قبل تاریخ جلسة اللجنة ویضمن بھ جدول 

فحسب.ساعة 24عمال وعند التأكد یمكن اختصار األجل إلى األ

.بالتعلیق بمقر البلدیةیتم اإلشھار واإلعالم بجلسات اللجان وجدول أعمالھا ومكان انعقادھا من قبل رئیس اللجنة 

76تھا إذا یمكن للجنة أن تعقد اجتماعاتحدد مواعید جلسات اللجان بالتنسیق بین ریس اللجنة ومقررھا و

حضر أكثر من ثلث أعضائھا وعند التعذر یؤجل االجتماع إلى یوم یقع تعیینھ من قبل رئیس اللجنة وتجتمع اللجنة 

.لحضورفي ھذه الحالة مھما كان عدد ا

.یتم احتساب النصاب عند بدایة الجلسة

یبدي رأیھ بعد اإلذن لھ من لكل عضو بالمجلس البلدي أن یحضر في أي جلسة من اللجان ال یكون عضوا فیھا وأن

.قبل رئیس اللجنة دون أن یكون لھ الحق في التصویت

77ھا أو التي یعرضھا علیھا المجلس البلدي أو تنظر اللجان القارة في المسائل التي تدخل ضمن صالحیات

رئیسھ.

قلھم فائدة مثبتة في ذلك كما یمكن لھا یمكن ألعضاء اللجنة البلدیة أن یتنقلوا خارج مقر البلدیة كلما كان في تن

.االستماع إلى كل شخص یمكن أن یفید بخبرتھ ورأیھ

78لمجلس البلدي لعضو آخر بطلب من رئیس اللجنة یمكن تعویض أي عضو من أعضاء اللجان بانتخاب ا

.ویضمن بالكتابة العامة للبلدیة
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مجلس أو بمبادرة من رئیس المجلس ووفقا لإلجراءات التي تم یمكن تجدید أعضاء اللجان بطلب من ثلث أعضاء ال

.اعتمادھا آنفا وال یمكن التجدید إال مرة واحدة طیلة مدة النیابة

79یعھد بھا إلیھا من قبل المجلس البلدي أو رئیس التيتتعھد بھا أو التيان تقاریر حول المسائل تعد اللج

یریة أو لیس لھا أن تحل محل المجلس البلدي ولو بتفویض منھ لممارسة أي وظیفة البلدیة ولیست لھا أي سلطة تقر

.ھمن وظائف

صرح بھا من أعضاء اللجنة وعند تعادل األصوات یكون تتخذ اآلراء واالقتراحات باألغلبیة المطلقة لألصوات الم

.صوت رئیس اللجنة مرجحا

 80جان بدفتر خاص ترقم صفحاتھ ویمضي رئیس اللجنة یتم تضمین التقاریر ومحاضر جلسات الل

ومقررھا وعضو یختاره أعضاء اللجنة علیھا ویتم التنصیص على األعضاء الحاضرین وعلى كل األشخاص الذین 

.تم االستماع إلیھم من قبل اللجنة

81منھا في أحسن ى رئیس المجلس البلدي كما یوجھ مختصر توجھ تقاریر اللجنة ومحاضر جلساتھا إل

.اآلجال إلى أعضاء المجلس

على بھا.جلساتھا على المجلس البلدي عند التداول حول الموضوع المتعلق ومحاضرتعرض وجوبا تقاریر اللجان 

یة التشاركیة والحوكمة كل لجنة في ظرف ثالثة أیام من تاریخ إنعقادھا أن ترفع تقریرا موجزا للجنة الدیمقراط

اصل والتقییم حول إقتراحات ومداوالت اللجنة قصد اإلعالم والتنسیق بین اللجان . المفتوحة والتو

82 على رئیس المجلس البلدي في حدود اإلمكانیات المتوفرة توفیر جمیع اإلمكانیات المادیة وعند االقتضاء

.اعات لالجتماع واللوازم المكتبیةھا على أحسن الوجوه خاصة منھا توفیر قاإلمكانیات البشریة للجان للقیام بمھام

القسم الخامس
في اللجان غير القارة 

83راسة مواضیع محددة یمكن للمجلس البلدي أن یحدث لجانا غیر قارة یعھد لھا القیام بمھمة تتمثل في د

بلدیة.ذات صبغة 

 84قل وتوافق علیھ األغلبیة تحدث اللجنة بطلب كتابي ممضى من قبل ثلث أعضاء المجلس على األ

اللجنة.عمال ویعین المجلس رئیسا ومقررا لھذه المطلقة ألعضاء المجلس الحاضرین كنقطة من نقاط جدول األ

تتكون اللجنة من عدد مالئم من أعضاء المجلس ومن األشخاص ذوي الخبرة في موضوع اللجنة على أن یكون 

نسیبا.البلدي ممثلة فیھا تمثیال األعضاء المنتمون لمختلف القائمات بالمجلس



2018 212018

20

الذي ال یمكن أن یتجاوز ثالثة أشھر من تاریخ تكوینھا على أن تعرض یحدد المجلس طبیعة مھمة اللجنة وأجلھا 

نتیجة أعمالھا للتداول فیھا في الدورة التي تلي انتھاء أشغال اللجنة أو عند االقتضاء خالل جلسة استثنائیة تتم الدعوة 

.ألحكام مجلة الجماعات المحلیة وأحكام ھذا النظام الداخليلھا وفقا 

85تعلق الموضوع بتحقیق وإذاي أعمال اللجنة غیر القارة بمجرد انتھاء المھمة التي من أجلھا أحدثت تنتھ

الموضوع.أو تفقد فإن مھمة اللجنة تنتھي مباشرة بعد فتح تحقیق قضائي في نفس 

 
 

86 جوان من السنة للنظر في إمكانیة 30یتولى أعضاء المجلس تقدیم مقترحاتھم للجنة المكلفة بالمالیة قبل

.إدراجھا ضمن مشروع المیزانیة

87ي یتعین أن یندرج بلدیة تحت مراقبة رئیس البلدیة إعداد وثیقة أولیة لمشروع المیزانیة الذتتولى إدارة ال

من مجلة الجماعات المحلیة وبناء على ما 166ضمن البرنامج الثالثي لتنمیة البلدیة المنصوص علیھ بالفصل 

ات األولیة للموارد التي یتوفر من إحصائیات ومعطیات وعلى اقتراحات اللجان وأعضاء المجلس وعلى التقدیر

.ن المجلة اآلنفة الذكرم151ستحولھا الدولة للبلدیة وفق أحكام الفصل 

السنة.یعرض المشروع األولي المیزانیة على اللجنة المالیة قبل غرة سبتمبر من 

88ولي للمیزانیة تقوم اللجنة المكلفة بالشؤون المالیة واالقتصادیة ومتابعة التصرف بدرس المشروع األ

من مجلة الجماعات المحلیة وتحیلھ على المكتب 168والقوائم المالیة والوثائق التفسیریة المنصوص علیھا بالفصل 

سبتمبر.20البلدي من قبل الرئیس قبل یوم 

بل االستعانة بمن یراه من أھل الخبرة لصیاغة مشروع المیزانیة في حالة حصول تأخیر من قیمكن لرئیس المجلس

.اللجنة المالیة في إتمام أعمالھا

89 15یتولى رئیس المجلس البلدي توجیھ مشروع المیزانیة مصحوبا بوثیقة تفسیریة اجمالیة قبل یوم

.اء رأیھ فیھ في أجل ال یتجاوز شھرا من تاریخ إحالة المشروع علیھأكتوبر إلى أمین المال الجھوي الذي علیھ إبد

90یس البلدیة توجیھ مشروع المیزانیة والوثائق التفسیریة إلى أعضاء المجلس البلدي خمسة عشر على رئ

.دیسمبر1یوما على األقل قبل تاریخ جلسة التداول والمصادقة علیھا قبل یوم 

رئیس الجماعة المحلیة عرض مشروع المیزانیة على مجلس الجماعة في األجل المنصوص في صورة عدم تولّي 

أعضائھ.ینعقد المجلس في أجل ثالثة أیام بدعوة من ثلث الفصل،بالفقرة األولى من ھذا علیھ 
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15یوم وفي صورة عدم مصادقة المجلس على المیزانیة یتولى الوالي التنبیھ علیھ قصد المصادقة في أجل أقصاه 

.دیسمبر

91یزانیة، یتولّى مقّرر اللّجنة المكلّفة خالل جلسة مجلس الجماعة المحلیة المخصصة للمصادقة على الم

بالشؤون المالیة واالقتصادیة ومتابعة التصرف تقدیم مشروع المیزانیة وتالوة رأي أمین المال الجھوي حول 

.ا للنظام الداخلي، یُعرض مشروع المیزانیة على التصویتمشروع المیزانیة. وبعد فتح باب النقاش وفق

92التالي:المیزانیة حسب الترتیب تتم مناقشة مشروع

.النظر في تقدیرات موارد العنوان األول والعنوان الثاني والتصویت علیھما حسب األجزاء واألصناف* 

.والعنوان الثاني والتصویت علیھما حسب األقسام والفصولالنظر في تقدیرات نفقات العنوان األول * 

93 یمكن قبول مناقشة اقتراح إضافة نفقة أو التقلیص من مورد إال إذا تضمن خالل مناقشة المیزانیة ال

لھما.مقابال مالیا مساویا 

94علیھا.ین المصادقة تبقى الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على المیزانیة مفتوحة إلى ح

المجلس.عن خمسي أعضاء تتم المصادقة على المیزانیة بأغلبیة األعضاء الحاضرین على أال یقل عددھم 

95 دیسمبر یبقى العمل جاریا بالموارد 31في صورة عدم المصادقة على میزانیة البلدیة في أجل أقصاه

لسابقة في حدود قسط شھري بقرار من رئیس البلدیة وفق اإلجراءات والنفقات اإلجباریة المرسمة بمیزانیة السنة ا

.لة الجماعات المحلیةمن مج175المنصوص علیھا بالفصل 

96 یصادق المجلس البلدي في كل الحاالت على تحویل االعتمادات من جزء إلى جزء آخر داخل العنوان

داخل كل جزء باقتراح معلل من رئیس المجلس أو من اللّجنة العنوان الثاني ومن قسم الى قسم آخروداخلاألول 

.ة ومتابعة التصرف مصحوبا بملحوظات أمین المال الجھويالمكلّفة بالشؤون المالیة واالقتصادی

ال یمكن تحویل االعتمادات المشار إلیھا بالفقرة السابقة من ھذا الفصل إذا تعلق األمر بنفقات تسدد من اعتمادات 

.نجاز مشروع محدد أو تمویل بموارد موظفة إال بموافقة اإلدارة التي تولت إحالة االعتماداتمحالة إل

97 لرئیس البلدیة أن یقوم بالنسبة لنفقات العنوان األول بتحویل اعتماد من فقرة إلى فقرة أخرى داخل نفس

على رأي رئیس اللجنة المكلّفة بالشؤون الفصل أو من فقرة فرعیة إلى فقرة فرعیة أخرى داخل نفس الفقرة بناء

.لمال الجھوي حاال بھذا التحویلالمالیة واالقتصادیة ومتابعة التصرف ویتم إعالم أمین ا

غیر أنھ ال یمكن تحویل االعتمادات بالنسبة للنفقات المسددة من االعتمادات المحالة والمخصصة لمشروع محدد أو 

.وافقة اإلدارة التي تولت إحالة االعتماداتالممّولة بموارد موظفة إال بعد م

98 العنوان الثاني بتحویل اعتمادات بین الفقرات والفقرات الفرعیة لرئیس البلدیة أن یقوم بالنسبة لنفقات

.بناءا على رأي رئیس اللجنة المالیة ویتم إعالم الوالي وأمین المال الجھوي حاال بذلك
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االعتمادات المشار إلیھا بالفقرة السابقة من ھذا الفصل إذا تعلق األمر بتحویالت من االعتمادات ال یمكن تحویل 

لتسدید أصل الدین أو الممولة بموارد موظفة إال بمقتضى قرار المجلس البلدي ووفق اإلجراءات اآلنفة المخصصة 

.الذكر

 99ة مصحوبا بتقریر مراجعة الحسابات والتقریر یتولّى رئیس الجماعة المحلیة عرض القوائم المالی

.، وذلك قبل نھایة شھر ماينوان ختم المیزانیةاإلداري على مجلس الجماعة المحلیة للتداول والمصادقة علیھ بع

 
 

 100 یتركب المكتب البلدي من رئیس المجلس البلدي ومساعدیھ ورؤساء الدوائر إن وجدوا ورؤساء

.اللجان البلدیة والكاتب العام للبلدیة

101صورة عادیة مرة كل شھر على األقل أو بصورة استثنائیة یجتمع المكتب البلدي بدعوة من رئیسھ ب

كلما اقتضت الضرورة ذلك

102التسمیة.ترأس جلسات المكتب رئیس المجلس البلدي أو من ینوبھ من المساعدین حسب ترتیبھ في ی

103یعد رئیس المكتب البلدي جدول أعمال جلسات المكتب.

المكتب.دیة أو عند التعذر من یعینھ الرئیس بكتابة جلسات یكلف الكاتب العام للبل

104ساعدة رئیس البلدیة في تسییر شؤون البلدیة خاصة في ضبط جدول أعمال یتولى المكتب البلدي م

.المجلس وإعداد میزانیة البلدیة ودرس الشؤون المعروضة علیھ واقتراح القرارات المالئمة

عمومیة.یر جلسات المكتب البلدي غ

ن ألعضاء المجلس یتم تضمین محاضر جلسات المكتب البلدي في دفتر خاص مرقم وممضى من قبل رئیسھ ویمك

غیرھم.البلدي اإلطالع علیھ دون 

 
 

105المكلفین اعة انعقادھا ویتم إمضاؤھا من قبل تسجل مداوالت المجلس البلدي بالترتیب حسب تاریخ وس

الحاضرین مع بیان أسباب عدم اإلمضاء عند االقتضاء وتدرج اإلمضاءات عقب 107باإلمضاء حسب الفصل 

.كافة المداوالت
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106 یتضمن وبذكر كامل المناقشات بصورة تألیفیةبالنسبة للجلسات العلنیة تتم صیاغة محضر الجلسة

:لسة وجوبامحضر الج

تاریخ الجلسة-

عدد أعضاء المجلس البلدي الحاضرین وأسماءھم وتاریخ دعوتھم للجلسة-

رئیس الجلسة-

المواضیع التي تمت مناقشتھا وتدخالت األعضاء-

القرارات المتخذة-

التصویت الخاص بكل مصوت في حالة التصویت العلنينتائج التصویت من قبل األعضاء مع بیان -

على:ن شكل جدول تألیفي للمداوالت وتحتوي تأخذ المضامی

وتاریخ الدعوة للجلسةتاریخ وساعة ومكان الجلسة * 

عدد أعضاء المجلس الحاضرین وأسماءھم،* 

عدد أعضاء المجلس الغائبین وأسماءھم،* 

ة وعدم الموافقة والقرار المتخذ في شأنھا من قبل المجلس مع بیان عدد األصوات بالموافقعدد المداولة وعنوانھا * 

والممتنعین ونتیجة التصویت

المتاحة.یتم نشر ھذه المضامین بكل وسائل اإلعالم 

.بالنسبة إلدراج التدخل الكامل لعضو معین فإن على ھذا األخیر طلب ذلك شفاھیا بصورة صریحة أثناء الجلسة

107إعداده.علیھ في الجلسة التي تلي یتولى المجلس البلدي المصادقة على محضر الجلسة بالتصویت

ال یمكن ألي عضو بھذه المناسبة إال طلب تصویب خطأ في نص المحضر ویتم تسجیل التصویت خالل محضر 

الالحق.الجلسة 

یقع إحالة المحضر الجملي للسادة أعضاء المجلس عبر البرید اإللكتروني لإلطالع وإبداء المالحظات في ظرف 

اآلجال.دیل المحضر في یومین حتى یتسنى تع

الجلسة.یتم تعیینھما في بدایة المجلس البلدي عضوین منیُمضى من قبل و

108سة بمدخل مقر البلدیة، وبدوائرھا عند االقتضاء، وذلك یعلّق لمدة شھرین مضمون من محضر الجل

للبلدیة.االلكتروني المخصص في أجل ال یتجاوز ثمانیة أیام من تاریخ انعقادھا. كما ینشر بالموقع 
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109 الدورات العادیة المشار إلیھا مجلة الجماعات المحلیة تسبق إنعقادمن216وفقا لمقتضیات الفصل

اعدین شھرا أعاله وجوبا جلسات تمھیدیة تلتئم بإشراف رئیس المجلس البلدي أو من ینوبھ من بین المس18بالفصل 

على األقل قبل تاریخ إنعقاد الدورات العادیة .

بلدیة لسماع مداخالتھم في المسائل ذات الصبغة المحلیة وتعریفھم یُدعى إلى الجلسات التمھیدیة متساكنو المنطقة ال

بلدي خالل بالبرامج البلدیة مع مراعاة الحاالت اإلستثنائیة أو موجبات العطل الرسمیة ، تعقد جلسات المجلس ال

نھایة األسبوع .

موالتھا قصد عرضھا على تُدرس المقترحات المعروضة خالل الجلسات التمھیدیة من قبل اللجان البلدیة حسب مش

الدورة العادیة الموالیة للمجلس البلدي .

110 التالیة:تتم الدعوة للجلسات التمھیدیة على األقل بالوسائل

البلدي خمسة أیام على األقل من تاریخ إنعقاد الجلسة .إستدعاءات ألعضاء المجلس

اإلجتماعي  .ات البلدیة على مواقع التواصل حاإلعالم بصف

تعلیق بالغات باألماكن العامة .

تعلیق الفتات بمختلف األماكن بالمنطقة البلدیة 

الضرورة.تقتضیھ ویمكن إعتماد وسائل إضافیة حسب ما

111من ھذا 40لمجلس البلدي على ورقة الحضور كما ھو منصوص علیھ بالفصل یمضي أعضاء ا

ن من متساكني المنطقة البلدیة ومن مكونات المجتمع المدني اإلمضاء بورقات النظام ، كما یتعین على الحاضری

الحضور المخصصة لھم قبل اإلنطالق في الجلسة ، ویمنع التدخل على كل حاضر لم یمضي بورقة الحضور .

112غیر أنّھ لھا،ن الموعد المحدد عدق)30(أكثر من ثالثون دقیقة یمكن أن تتأخر الجلسة التمھیدیة ال

الكلمة.یمكن للحاضرین بعد إنطالق الجلسة الحضور دون أخذ 

إنجاز ، ویتولى إستعراض سیر العمل البلدي وللرئیس أو من ینوبھ لرئاسة الجلسة حفظ النظام بقاعة الجلسات

لجلسة لإلستماع إلى مقترحات ، ثم تخصیص امخطط اإلستثمار البلدي وتقریر حول النظافة والعنایة بالبیئة

الحاضرین.وتساؤالت 

 113 یتم تسجیل الحاضرین الراغبین في المشاركة قصد إعطائھم الكلمة ویتعین علیھم قبل تسجیل

الق الجلسة .مشاركتھم اإلمضاء على ورقة الحضور قبل إنط
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الشخصیة.توجیھ تھم للغیر بصورة تخص البلدیة أو متضمنة یمكن أن تكون التدخالت متعلقة بمواضیع الال

الجلسة.یمكن للمشارك التدخل أكثر من مرة واحدة خالل دقائق وال3التدخالت مدة تتجاوز

راستھا وعرضھا على أنظار قصد دیُسجل رؤساء اللجان الحاضرون تدخالت الحضور حسب مجال إختصاصھم

المجلس البلدي خالل دورتھ العادیة القادمة .

114 یتولى الكاتب العام للبلدیة أو أحد اإلطارات یكلف للغرض بكتابة الجلسات التمھیدیة للمجلس البلدي

الجلسات محاضرویتم اإلمضاء علىالبلدیة،وتُدرج محاضر جلساتھا بسجل خاص مرقم وممضي من قبل رئیس 

الحاضرین.أعضاء من المجلس البلدي من بین 2من قبل 

 115 من ھذا النظام المتعلقة بحضور العموم جلسات المجلس البلدي 65و64تطبق أحكام الفصلین

التمھیدیة.للجلسات  

 
 

 116یتضمن التعدیالت المطلوب ضاء المجلس البلدي تقدیم طلب كتابي لتعدیل النظام الداخلي لثلث أع

ویتم الطلب،ویتم عرض التعدیالت على التصویت بصیغتھا المقترحة في إحدى الجلستین التالیتین إلیداع إقرارھا،

ول التعدیالت التي تم إقرارھا حیز موعد دخإقرار التعدیالت باألغلبیة المطلقة من أعضاء المجلس. ویقرر المجلس

.النفاذ

117یدخل ھذا النظام الداخلي حیز النفاذ فور المصادقة علیھ من أغلبیة أعضاء المجلس البلدي.


