
                

المجلس البلدي بالكريب
 دورة استثنائية

04/11/2018منعقدة بتاريخ
محضر جلسة جملي

 يتعلق بمجلة2018 ماي 09مؤرخ في 2018 لسنة 29عمل بمقتضيات القانون الساسي عدد 
الجماعات المحلية  وبناءا على الستدعاء الموجه إلى السادة أعضاء المجلس البلدي تحت

26/10/2018 بتاريخ  1528عدد  .
 على الساعة العاشرة2018/ 04/11عقد المجلس البلدي بالكريب دورة استثنائية يوم الحأد 

صباحأا بقصر البلدية بالكريب برئاسة السيد لطفي السليطي رئيس البلدية وبحضور السيدات
: والسادة

سناء البوبكري , نهى سعد , بسمة الفرشيشي ,نادية البوبكري , بدر الدين
الدنداني ,رؤوف البوبكري ,حأمادي البوبكري ,ايمن الجوادي,الناصر الطالبي

. ,مختار الميساوي ,رضا العرفاوي ,محمد الفرشيشي و شكري الجوادي
وتغيب عن الجلسة السيدات والسادة : ,راضية الرزقي, فاطمة الدريدي, رهام

.البوبكري,الشريف السليطي
, وامسك السيد مكي الجبالي الكاتب العام للبلدية كتابة الجلسة

, وحيث توفرافتتح السيد لطفي السليطي رئيس البلدية الجلسة رحأب في مستهلها بالحاضرين
استعرض جدول العمال عضوا 18 عضو من مجموع 14النصاب القانوني للجلسة بحضور عدد 

: المتضمن للنقاط التالية
-المصادقة على ماقدار المنح الجملية والماتيازات العينية المخولة لرئيس1

البلدية :

- تحويل اعتمادات :02 

03المصادقة على النظام الداخلي للمجلس البلدي بالكريب :-    

واقترح أن تكون تدخلت السادة أعضاء المجلس البلدي لمدة ثالثاة دقائق عند 
مناقشة كل نقطة مدرجة بجدول العمال وحأضي هذا المقترح بإجماع الحاضرين

 عضوا , كما عبر انه سيغادر الجلسة عند مناقشة المنح التي سيتم14وعددهم 
إسنادها لرئيس البلدية على ان يعود لمواصلة رئاسة الجلسة عند تجاوز هذه

النقطة ثام أحأال رئاسة الجلسة إلى نائبه السيد محمد الفرشيشي وغادر قاعة
. الجلسة

-المصادقة على ماقدار المنح الجملية والماتيازات العينية المخولة لرئيس البلدية :1

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون
المحلية والبيئة
بلدية الكريب



تولى السيد محمد الفرشيشي رئاسة الجلسة لمناقشة النقطة الولى المدرجة بجدول        
العمال والمتعلقة بالمصادقة على مقدار المنح الجملية والمتيازات العينية المخولة لرئيس البلدية

.
     قدم السيد محمد الفرشيشي النقطة الولى المدرجة بجدول العمال وهي المصادقة على
المنح الجملية والمتيازات المسندة لرئيس البلدية حأسب الجدول المدرج بالمذكرة المرفوقة

 والذي حأدد07/09/2018بالستدعاء للجلسة وبين أن هذه المنح تم تحديدها بالمر الصادر في 
, وعليه المعروض على المجلس البلدي مجالت إسناد هذه المنح حأسب صنف البلدية

المصادقة على إسناد المنح المذكورة والتي سبق وحأددها مكتب المجلس البلدي
14/10/2018خلل جلسته المنعقدة بتاريخ 

2البلدية : الصنف عناصر المنحة الجملية    
 د1.800منحة التسيير

 د200منحة المسؤولية
 د350منحة السكن
 د200منحة التمثيل

د2.550الجملة:
 ساكن وبالتالي هي مان21.000مالحاظة :يبلغ سكان المنطقة البلدية 

.2الصنف 
كما تمت المصادقة على تمكين رئيس البلدية مان الماتيازات العينية التالية :

 خيول06سيارة وظيفية قوة 
 لتر شهريا280حاصص وقود : 

خدماات هاتفية في شكل بطاقات شحن  
دينار في الشهر   

وكان النقاش كالتالي :
تساءل شكري الجوادي والسيد رضا العرفاوي عن كيفية تقدير هذه المنحة حأيث-

 عن وزير الشؤون746 وعدده 07/09/2018أجابه رئيس الجلسة ان هناك أمر صدر بتاريخ 
المحلية به جميع  عناصر المنحة والمتيازات العينية وقد تداول المكتب البلدي في قيمة هذه

المنح وأحأالها كمقترح لمصادقة المجلس البلدي .
كما تدخل السيد الناصر الطالبي الذي أفاد أن مبلغ المنح المسندة ل يعتبر هاما وهو-

يوازي تقريبا راتب أستاذ وهو ل يفي بالحاجة .
 عضوا بالجماع 13   وبعد التداول والنقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي الحاضرون وعددهم 

 .2018/2023على مقدار المنح والمتيازات العينية المسندة لرئيس بلدية الكريب خلل المدة 

- تحويل اعتمادات :02
تم استئناف الجلسة برئاسة السيد لطفي السليطي رئيس البلدية الذي قدم النقطة الثانية

المعروضة لمصادقة المجلس وهي تحويل اعتمادات بالعنوان الول وذلك لخلصا بعض الديون
وتمكين جمعية مستي من منحة للنطلق في الموسم الكروي الجديد تبعا للجدول التالي :

بالزيادةبالنقص
المبلغبيان النفقاتف-ففقرةالفصلالمبلغبيان النفقاتف-ففقرةالفصل

35.000.000استهلك الكهرباء والغاز-13.000.00002.201003الجر الساسي والتدرج-01.10101
20.000.000تعهد وصيانة وسائل النقل-44.000.00002.201002المنح الخصوصية-01.10102
المساهمات المحمولة-01.10114

 على المشغل
متخلدات تجاه الشركة7.000.00002.20180002

الوطنية لتوزيع البترول
35.000

متخلدات تجاه الديوان 450.00002.20180005معاليم الجوالن02.20140001
الوطني لتصالت تونس

450.000



اكساء العملة وأعوان 02.20123002
الستقبال

2.000.000العتناء بالنافورات35.00002.20240001

صيانة المنشات -02.20246
والتجهيزات الرياضية

2.000.000

5.000.000تدخلت لفائدة الج الرياضية-03.30512
64.485.000                               الجملة :64.485.000                               الجملة:

تولى السيد مكي الجبالي الكاتب العام للبلدية تقديم تفسير لمختلف التحويلت بالجدول أعله ,
*تدخلت السادة أعضاء المجلس البلدي :

- السيد شكري الجوادي : طالب بضرورة استدعائهفي كل المناسبات وانه كعضو مجلس بلدي
 مرات فقط طيلة العام لجلسات المجلس و استشارته في كل4ليس من الممكن الحضور 

المسائل المطروحأة , وهنا أفاده السيد رئيس البلدية ان بابه مفتوح له ولغيره في كل الوقات
وان العمل يكون عن طريق اللجان وما على كل من يريد العمل هو الحضور باللجان .

- السيد ايمن الجوادي :أشار إلى أن مصاريف جمعية مستي تضاعفت حأيث أنها تقوم بتنقلت
خارج المدينة إلى جانب مصاريف القامة والكل ورأى بان المبلغ المقترح للتحويل لفائدة

الجمعية غير كافي واقترح الترفيع فيه .
- السيد رضا العرفاوي : رأى كذلك بان العتماد المرصود لفائدة جمعية مستي غير كافي

واقترح  الترفيع فيه وذلك في إطار تشجيع هذه الجمعية وإعانتها كما اقترح عقد اجتماع مع
هيئة التسيير بالجمعية للوقوف على مختلف الشكاليات التي تعترضهم وإعطائهم دفع معنوي . 

* السيدة نهى سعد : أشارت بان جمعية مستي لم تتصل بلجنة الشباب والرياضة لطرح
مختلف اشكالياتها ,وأفادت بان العتماد المرصود لهذه الجمعية يبقى من أهم العتمادات

المرصودة مقارنة بالبلديات الخرى .
* السيد محمد الفرشيشي : أشار بان هذه الجمعية ترمي بكل ثاقلها على البلدية وتعتمد على
البلدية في تمويل اغلبية مصاريفها وهو أمر غير منطقي ويجب في المقابل ان تفكر في إيجاد

تمويلت خارجية أخرى وفي المقابل فان المجلس البلدي يتصرف في أموال عمومية ومن
الضرورري العمل على حأسن ترشيد النفقات  خاصة وان البلدية تقوم بتوفير تمويلت للجمعية

وليس من صلحأياتها ان تحاسبها .
 د المخصص لصيانة النافرات لفائدة2.000* السيد شكري الجوادي : اقترح تحويل مبلغ 

جمعية مستي مضيفا في ذات السياق على أن الجمعية تجد صعوبة في جمع الموال الضرورية
لتغطية مصاريفها أمام عزوف أصحاب الشركات في دعمها , كما اقترح طلب  وضع حأافلة

على ذمة مدينة الكريب لستغللها في تنقلت الجمعية بأقل المصاريف .
*وتساءلت السيدة بسمة الفرشيشي عن ماعنى صيانة التجهيزات الرياضية حايث أفادها رئيس

البلدية أنها أشغال للتجهيز الصحي .
* السيد رؤوف البوبكري : اقترح على ان تقوم الجمعية بتكوين ملف وتقديمه الى بعض

الشركات قصد إشهار منتوجاتها وفي المقابل دعم الجمعية .
السيد رئيس البلدية : أفاد بان البلدية ل تقوم بمحاسبة الجمعية لكننا في المقابل نعمل

بالهداف وحأسب الهداف يمكن تحديد العتماد المخصص لها , مشيرا في ذات السياق على
ان البلدية مدعوة امام صعوبة المرحألة التي تمر بها هذه الجمعية الى الوقوف الى جانبها

لتجنب حألها خاصة وانها تحقق في نتائج ايجابية , اما في ما يتعلق بتخصيص حأافلة لتنقلت
الجمعية افاد السيد رئيس البلدية بان الجمعية تتمتع بامتياز عند كراء الحافلة , واقترح إضافة

 د ,7.000 د للعتماد المبرمج للتحويل ليصبح المبلغ الجملي للتحويل لفائدتها 2.000مبلغ 
فالمعروض على أنظار المجلس البلدي المصادقة على هذا التحويل بعد التعديل تبعا للجدول

التالي :
بالزيادةبالنقص

المبلغبيان النفقاتف-ففقرةالفصلالمبلغبيان النفقاتف-ففقرةالفصل
33.000.000استهلك الكهرباء والغاز-13.000.00002.201003الجر الساسي والتدرج-01.10101
20.000.000تعهد وصيانة وسائل النقل-44.000.00002.201002المنح الخصوصية-01.10102



المساهمات المحمولة-01.10114
 على المشغل

متخلدات تجاه الشركة7.000.00002.20180002
الوطنية لتوزيع البترول

35.000

متخلدات تجاه الديوان 450.00002.20180005معاليم الجوالن02.20140001
الوطني لتصالت تونس

450.000

أكساء العملة وأعوان 02.20123002
الستقبال

2.000.000العتناء بالنافورات35.00002.20240001

صيانة المنشات -02.20246
والتجهيزات الرياضية

2.000.000

7.000.000تدخلت لفائدة الج الرياضية-03.30512
64.485.000                               الجملة :64.485.000                               الجملة:

وعليه صادق السادة أعضاء المجلس البلدي الحاضرون  بالجماع على هذا
التحويل .

03المصادقة على النظام الداخلي للمجلس البلدي بالكريب :-    
المعروض على أنظار المجلس البلدي المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس

 :04/11/2018البلدي بالكريب المقترح من طرف المكتب البلدي المنعقد بتاريخ 

النظام الداخلي للمجلس البلدي لبلدية الكريب                               

                                                الباب الوأل
                                             في الحأكام العامة

الفصل الول: بلدية الكريب جماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية والساتقللية المالية والدارية يدير
شؤونها مجلس منتخب وفق مبدأ التدبير الحر في إطار وحدة الدولة.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

: يضبط هذا النظام الداخلي قواعد تسيير أشغال المجلس البلدي وهياكله وكيفية انعقاد2الفصل 
 جلساته واجتماعات لجانه وممارساة المجلس ورئيسه وهياكله لصلحياتهم.

 من مجلة225 و222 و215كما يضبط الحكام المتعلقة بالمسائل المنصوص عليها بالفصول 
الجماعات المحلية.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

: يعتبر هذا النظام الداخلي ملزما لكافة أعضاء المجلس وهياكله ويسهر رئيس المجلس أو3الفصل 
 عند القتضاء من ينوبه على حسن تطبيق أحكامه بعد دخوله حيز التنفيذ.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .
صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على جإملة الباب الوأل .

الباب الثاني                                            

                                    في جإلسات المجلس البلدي
                                            القسم الوأل

                                    في جإلسات المجلس البلدي

: يعقد المجلس البلدي سانويا أربع دورات عادية خلل الشهر التالية كما يلي:4الفصل 
- الدورة الولى: شهر فيفري



- الدورة الثانية: شهر  ماي
- الدورة الثالثة: شهر  جويلية

- الدورة الرابعة: شهر  ديسمبر
 تنعقد دورات المجلس خلل نهاية السابوع إل في الحالت الساتثنائية أو لموجبات العطل الرسامية.

تم اقتراح تعديل هذا الفصل بإضافة عبارة :
"ويعقد المجلس البلدي جلسة تمهيدية شهرا على القل قبل انعقاد كل دورة عادية . "

صادق المجلس البلدي بالجماع على هذا التعديل ويصبح الفصل الرابع كما يلي :

يعقد المجلس البلدي سانويا أربع دورات عادية خلل الشهر التالية كما يلي:
- الدورة الولى: شهر فيفري

- الدورة الثانية: شهر  ماي
- الدورة الثالثة: شهر  جويلية

- الدورة الرابعة: شهر  ديسمبر
 تنعقد دورات المجلس خلل نهاية السابوع إل في الحالت الساتثنائية أو لموجبات العطل الرسامية.

ويعقد المجلس البلدي جلسة تمهيدية شهرا على القل قبل انعقاد كل دورة عادية .

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل المعدل .
 : تشتمل دورة المجلس البلدي على جلسة أو أكثر حتى إتمام جدول أعمال الدورة.5الفصل 

يحدد المجلس البلدي باقتراح من المكتب البلدي تواريخ الجلسات.
 تبقى الجلسة المتعلقة بالمصادقة على مشروع ميزانية البلدية مفتوحة إلى غاية المصادقة.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

 : يمكن للمجلس البلدي أن يعقد جلسات اساتثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من6الفصل 
رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه وبطلب من عشر الناخبين المسجلين بالسجل النتخابي على أن

 يكون هذا الطلب مصحوبا بالموضوع أو المواضيع المقترح إدراجها بجدول العمال.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

 : يجتمع المجلس البلدي بمقر البلدية. غير أنه يمكن لرئيس المجلس البلدي لساباب7الفصل 
موضوعية وبعد التشاور مع المكتب البلدي الدعوة للجلسة بمكان آخر بتراب البلدية على أن تتوفر فيه

 شروط النفاذ إليه والمن وتضمن فيه الصبغة العمومية للجتماع ومبدأ الحياد.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .
: جلسات المجلس البلدي علنية ويحضر العموم أشغالها ويعلن عن تاريخ انعقادها عن طريق8الفصل 

التعليق بمدخل البلدية وبمختلف وساائل العلم المتاحة.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .
: يمكن للمجلس المصادقة على سارية الجلسة بطلب من ثلث أعضاءه أو من رئيسه وبموافقة9الفصل 

 ثلثي العضاء الحاضرين.
في حالة إقرار جلسة سارية يأمر الرئيس بإخلء القاعة من العموم ومن ممثلي المجتمع المدني ووساائل

 العلم وجميع الشخاص الذين ل علقة لهم بجدول أعمال الجلسة قبل متابعة أشغالها.
عندما ينتفي السبب الذي تطلب عقد جلسة سارية يمكن للمجلس وفق نفس الجراءات المنصوص عليها

بهذا النظام الداخلي اساتئناف الجلسة في صيغتها العلنية.

 عضوا وأرفض وأحأيد13صادق أعضاء المجلس البلدي بأغلبية الحاضرين على هذا الفصل وأعددهم 
وأهو السيد ايمن الجوادي معتبرا أن هذا الفصل يكرس الدكتاوأرية  بين السلطة المحلية وأالمجتمع



المدني .

: يحضر الكاتب العام للبلدية جلسات المجلس الذي يتولى كتابته.10الفصل 
ويمكن لرئيس المجلس البلدي أن يستدعي إطارات من أعوان البلدية أو أي شخص مختص يمكن أن

يفيد برأيه لدى المجلس دون المشاركة في التصويت ول يمكن لهم أخذ الكلمة إل بإذن من الرئيس مع
 التزام الحياد المطلق. و يكون رأيهم اساتشاريا.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على جإملة القسم الوأل .

القسم الثاني                                                         
                                              في الدعوات لجلسات المجلس البلدي

 : تتم دعوة المجلس البلدي للجتماع من قبل رئيسه أو من ينوبه.11الفصل 
صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

: توجه الدعوات عن طريق بريد مضمون الوصول أو بأي وسايلة تترك أثرا كتابيا إلى12الفصل 
عناوين أعضاء المجلس المختارة والتي أودعوها لدى البلدية أثناء الجلسة الولى للمجلس كما يمكن

 توجيهها إلى عناوينهم بالبريد اللكتروني متى أمكن إثبات بلوغها.

وتدخل السيد ايمن الجوادي الذي أكد على ضرورة أن يصل الساتدعاء إلى العناوين المختارة
للعضاء.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

 : توجه الدعوات بصفة فردية إلى كافة أعضاء المجلس مرفقة بجدول أعمال الجلسة أو13الفصل 
الجلسات التي سايعقدها المجلس وبملحوظات تفسيرية حول المسائل التى ساتعرض على التداول أثناء

الجلسة والوثائق ذات الصلة بالنقاط المدرجة في جدول العمال وعند القتضاء بتقارير اللجان
وتحدد الدعوة يوم وسااعة ومكان الجلسة.

يتم تضمين الدعوات بدفتر مخصص لمداولت المجلس مرقم ومؤشر على كل صفحة من صفحاته
من قبل رئيس المجلس ومن يقوم بكتابة المجلس كما يدرج بالموقع اللكتروني للبلدية إن وجد ويتم

 تعليق الدعوة للعموم بمدخل مقر البلدية.
صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

 : يتم توجيه الدعوات من قبل رئيس المجلس إلى أعضاء المجلس خمسة عشر يوما قبل14الفصل 
تاريخ اجتماع المجلس على القل.

في حالة التأكد يتم اختصار الجل إلى يومين ويتم الجتماع حال في حالة التأكد القصوى غير أنه
يرجع للمجلس البلدي تقدير حالة التأكد عند عقد الجلسة المتأكدة ويمكنه تأجيل النظر في جدول

 أعمال الجلسة إلى جلسة لحقة.
 يوما بالنسبة15يتعين وجوبا توجيه ملفات الصفقات والعقود قبل خمسة أيام من انعقاد الجلسة وقبل 

 لمشروع الميزانية.
صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على جإملة القسم الثاني .

القسم الثالث                                                       
                                                    في جإدوأل العمال

: يضبط رئيس المجلس جدول العمال بالتعاون مع أعضاء مكتب المجلس.15الفصل 
صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

: يتم إعلم العموم بجدول أعمال الجلسة  وبتاريخ وتوقيت الجلسة ومكان انعقادها في نفس16الفصل 



 يوم توجيه الدعوات للعضاء من خلل النشر بكل الوساائل المتاحة والتعليق بمقر البلدية.

قدم السيد رضا العرفاوي مقترح في تعديل الصياغة كما يلي : يتم إعلم العموم بجدول أعمال الجلسة
وتاريخها وتوقيتها ومكان انعقادها في نفس يوم توجيه الدعوات للعضاء من خلل النشر بكل

 الوساائل المتاحة والتعليق بمقر البلدية.

صادق المجلس البلدي بالجماع على هذا التعديل ويصبح الفصل الرابع كما يلي :

يتم إعلم العموم بجدول أعمال الجلسة  وتاريخها وتوقيتها ومكان انعقادها في نفس يوم توجيه
 الدعوات للعضاء من خلل النشر بكل الوساائل المتاحة والتعليق بمقر البلدية.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل في صيغته المعدلة .

 : يمكن لعضاء المجلس أن يقدموا للرئيس بصفة فردية أو جماعية طلبا كتابيا قصد17الفصل 
إدراج كل نقطة تدخل في صلحيات المجلس في جدول العمال.

يقدم الطلب في أجل شهر على القل قبل انعقاد الجلسة.
يكون رفض إدراج كل نقطة مقترحة معلل ويبلغ لمقدم الطلب ويحاط المجلس علما عند إفتتاح الجلسة
بالنقاط المقترحة التي تم رفضها دون مناقشتها ويدون ذلك وجوبا في محضر الجلسة. وفي حال تقدم

نصف أعضاء المجلس على القل بطلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صلحيات المجلس في
جدول العمال فإنها تسجل وجوبا في جدول أعمال الجلسة يعترض رئيس المجلس على مناقشة كل

نقطة غير مدرجة في جدول أعمال الجلسة.            

 يوما وساانده في هذا المقترح15تدخل السيد رضا العرفاوي واقترح ضرورة اقتصار الجال إلى 
السيد شكري الجوادي وهنا أجاب  السيد رئيس البلدية ان ذلك غير ممكن تقنيا حيث ان الدعوات توجه

 يوما قبل الجلسة مع ضرورة ما يلزم كل موضوع من إعداد15إلى أعضاء المجلس على القل 
وبالتالي فان المدة المقترحة غير كافية وثار ذلك ,

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

 : يمكن لعضاء المجلس بصفة فردية أو جماعية توجيه أسائلة كتابية لرئيس المجلس حول18الفصل 
كل مسألة تهم صلحيات المجلس على أن يكون السؤال محددا دون توجيه تهم إلى جهة معينة أو

خدمة أغراض تهم أحد أعضاء المجلس ساواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيل
عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.

تودع السائلة المذكورة موقعة من قبل العضو أو أحد أعضاء المجموعة المعنية لدى كتابة المجلس
 يوما على القل قبل انعقاد دورة المجلس وترتب حسب تاريخ التوصل بها وتسجيلها.15

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

: يجيب رئيس المجلس أو أحد مساعديه عن السائلة المبرمجة في الجلسة المخصصة لذلك.19الفصل 
تعطى الكلمة خلل الجلسة المخصصة للجواب عن السائلة الكتابية لصاحب السؤال أو أحد أعضاء

المجموعة المعنية لتقديم ملخص عن السؤال في مدة ل تتجاوز ثلثا دقائق.
يتولى الرئيس أو أحد مساعديه الجابة عن السؤال الكتابي في مدة ل تتجاوز خمسة  دقائق.

يمكن لصاحب السؤال أو أحد أعضاء المجموعة المعنية التعقيب مرة واحدة على الجواب في مدة ل
تتجاوز خمسة دقائق.

يمكن للرئيس أو أحد أعضاء المكتب الرد على التعقيب في مدة ل تتجاوز خمسة  دقائق.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

 : إذا تعذر على العضو الذي تقدم بالسؤال الكتابي، بصفة فردية، حضور الجلسة يمكن أن20الفصل 
ينوب عنه أحد أعضاء المجلس في عرض هذا السؤال بتفويض مكتوب من العضو المتغيب، وفي

حالة عدم اساتيفاء هذا الشرط، يؤجل عرض السؤال والجواب عنه إلى الجلسة الموالية.



صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

 : يمكن لعضاء المجلس البلدي بصورة فردية أو جماعية تقديم أسائلة شفاهية لرئيس21الفصل 
أو لرؤسااء اللجان حول مسائل تهم أعمال البلدية في آخر الجلسة قبل ختمها البلدية أو لحد مساعديه

وتدون ضمن محضر الجلسة.
يتم تسليم السائلة الشفاهية من قبل أصحابها إلى رئيس الجلسة في بداية الجلسة وتضمن بالمحضر.

لرئيس المجلس أو، بإذن منه، لحد من وجهت إليهم السائلة الجابة آخر الجلسة غير أنه يمكن
أو طبيعتها أن يؤجل الجابة عليها على أن تتم في آخر الجلسة اللحقة للرئيس اعتبارا لهمية السائلة

مباشرة وتدرج مباشرة وجوبا ضمن جدول أعمالها.
صادق  أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

: ول يمكن أن تكون السائلة الكتابية أو الشفاهية متعلقة بمواضيع ل تخص المصالح البلدية22الفصل 
أو متضمنة توجيه تهم للغير بصورة شخصية. لرئيس المجلس المتناع عن الجابة في هذه الحالت

أو في صورة تعلق السؤال بموضوع تم التداول حوله ساابقا ويتم إعلم العضاء المعنيين بذلك
 كتابيا.

 بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .14صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن 

: تدون السائلة والجوبة المقدمة في محضر الجلسة، 23الفصل 

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على جإملة القسم الثالث.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على جإملة الباب الثاني.

الباب الثالث                                                        
                                                     في تسيير الجلسات

                                                        القسم الوأل
                                           في تنظيم حأضور جإلسات المجلس البلدي

: يعتبر حضور أعضاء المجلس البلدي لجلساته اجباريا.و يراعى في ذلك احكام الفصل24الفصل 
 من مجلة الجماعات المحلية .206

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

: يمضي كل عضو حضر بقاعة الجلسة، ل بمقر البلدية، على ورقة الحضور قبل افتتاح25الفصل 
أشغال الجلسة وعلى الذين التحقوا بقاعة الجلسة بعد افتتاح أشغال الجلسة المضاء بورقة الحضور

 .206قبل المشاركة في المداولت ويراعى في ذلك أحكام الفصل 
صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

: يخصص بقاعة الجلسة وجوبا مكانا لممثلي المجتمع المدني ووساائل العلم والمواطنين26الفصل 
 في حدود المقاعد المتوفرة.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

: يرفع الرئيس الجلسة مؤقتا عندما يطلب ذلك ثلث العضاء الحاضرين أو رئيس قائمة27الفصل 
 دقيقة.20 دقائق ول تزيد عن 10على أن ل تقل مدة التوقف عن 

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .



صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على جإملة القسم الوأل .
القسم الثاني                                                         

                                              في النصاب القانوني لعقد الجلسة
: ل تكون مداولت المجلس البلدي قانونية إل بحضور أغلبية أعضائه.28الفصل 

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

: يتم انتظار اكتمال النصاب القانوني ثلثين دقيقة بعد الساعة المقررة لعقد الجلسة مع29الفصل 
 إمكانية التمديد بخمسة عشر دقيقة إضافية بقرار من رئيس الجلسة.

عند عدم توفر النصاب القانوني يتم إعادة الدعوة لنعقاد المجلس البلدي في أجل ثلثة أيام على القل
وعند عدم توفر النصاب مرة أخرى يجتمع المجلس بقاعة الجلسة وفي التوقيت المبينين بالساتدعاء

مهما كان عدد العضاء الحاضرين وينعقد المجلس آنذاك في موعده ومكانه.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .
صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على جإملة القسم الثاني .

القسم الثالث                                                          
                                                   في كتابة المجلس البلدي

 : يتولى كتابة المجلس الكاتب العام للبلدية وفي صورة غيابه أو عدم وجود كاتب عام30الفصل 
بالبلدية يعين رئيس المجلس أو من ينوبه في بداية كل جلسة أحد العضاء للقيام بالكتابة بمساعدة أحد

 موظفي البلدية.
يساعد المكلف بكتابة المجلس رئيس الجلسة في عملية احتساب النصاب القانوني وتلوة جدول

 العمال ومتابعة عمليات التصويت ونتائجها.

صادق  أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على جإملة القسم الثالث .

القسم الرابع                                                         
                                             في تنظيم مناقشات المجلس البلدي

 : يفتتح الرئيس الجلسة بعد التثبت من توفر النصاب بالمناداة على العضاء الحاضرين31الفصل 
ويذكر بجدول العمال ويعرض النقاط المدرجة به للمناقشة التي تتضمن وجوبا كأول نقطة فيه تقديم

رئيس البلدية أو من ينوبه لملخص للملحظات وتساؤلت المتساكنين والمجتمع المدني الواردة
 بالسجل المعد للغرض وما تم في شأنها من إجراءات.

يمكن تغيير ترتيب النقاط المدرجة بجدول العمال باساتثناء النقطة الولى المنصوص عليها بالفقرة
الولى من هذا الفصل وذلك باقتراح من رئيس الجلسة وموافقة أغلبية العضاء الحاضرين.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

  : تتم مناقشة التقارير ومشاريع المداولة كما يلي:32الفصل 
- يتم تقديم مشروع المداولة من قبل مساعد رئيس البلدية المكلف بالقطاع موضوع المشروع أو من

ينوبه.
 - يبدي رئيس اللجنة المختصة المعنية أو مقررها رأي اللجنة حول الموضوع.

 - تتم المناقشة وفق الجراءات المنصوص عليها بهذا النظام الداخلي.
صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

: رئيس الجلسة مسؤول عن حفظ النظام بالجلسة وله أن يأمر بمغادرة كل من يتسبب في33الفصل 
الخلل بالنظام في القاعة ويمكنه عند القتضاء الساتعانة بالقوة العامة لضمان السير العادي للجلسة

 وحماية المن بها.

اعترض السيد رضا العرفاوي وأيده في ذلك السيد ايمن الجوادي في هذا الفصل على دعوة القوة



العامة لحد العضاء أثناء الجلسة ,حيث أجاب السيد رئيس البلدية ان الحضور ل يقتصر على
العضاء بل هناك مواطنيين ومجتمع مدني وعند الضرورة ل بد من اساتعمال القوة العامة للمحافظة

38على السير العادي للجلسة  , وعليه تم اقتراح إعادة ترتيب فصول هذا القسم بوضع الفصل 
 .34 ليصبح ترتيبه33مباشرة بعد الفصل 

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

 ساابقا ): إذا وقع ما من شأنه أن يخل بالسير العادي للجلسة من قبل عضو أو38 (الفصل 34الفصل 
بعض العضاء أمكن للرئيس رفع الجلسة مؤقتا على أن تستأنف الجلسة خلل نفس اليوم.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

 ساابقا ): يمنح رئيس الجلسة الكلمة إلى العضاء الراغبين في التدخل حسب34(الفصل 35الفصل 
 ترتيب تسجيلهم في قائمة المتدخلين.

 يمكن للرئيس إعداد قائمة ثانية لتدخلت العضاء إذا اساتدعت أهمية الموضوع ذلك.
ل يمكن لي عضو من أعضاء المجلس البلدي باساتثناء مساعدي الرئيس ورئيس اللجنة المعنية

 بالنقاش أن يتناول الكلمة أكثر من مرتين في نفس الموضوع.
صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

 ساابقا ): ل يمكن أن تتجاوز مدة تدخل كل عضو المدة التي حددها رئيس35(الفصل 36الفصل 
 الجلسة عند عرض النقطة للنقاش.

وتعطى الكلمة لعضاء المجلس من قبل رئيس الجلسة ول يمكن لي عضو أخذها حتى وإن تنازل له
 عنها المتدخل.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

 ساابقا ): إذا كان تدخل أحد العضاء خارجا عن موضوع النقطة بجدول36(الفصل 37الفصل 
العمال أو تجاوز المدة المخصصة له أو تجاوز حدود اللياقة والدب جاز لرئيس الجلسة قطع الكلمة

 من النظام الداخلي .33ثم تسجيل اخلله بمحضر الجلسة ويراعى في ذلك أحكام الفصل 

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

 ساابقا ): عندما يتعلق المر بسير النقاش أو بجدول العمال أو بلفت النتباه37 (الفصل 38الفصل 
إلى مسألة تتعلق بتطبيق القانون أو بالنظام الداخلي جاز لي عضو من أعضاء المجلس التدخل

 بالولوية بعد إذن رئيس الجلسة في إطار نقطة نظام على أل تتجاوز مدة تدخله الدقيقتين.
ل يحق لي عضو من أعضاء المجلس أن يقاطع عضوا آخر أثناء تناوله الكلمة ويذكر الرئيس

أو يهاجمون زملئهم أثناء تناولهم الكلمة بوجوب مراعاة العضو أو العضاء الذين يقاطعون
 النضباط واحترام القانون.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

 : يحجر على أي عضو من أعضاء المجلس البلدي المشاركة في المناقشات أو التصويت39الفصل 
على المداولت التي تتعلق بموضوع له مصلحة شخصية فيها مباشرة أو عن طريق النابة وبصورة

عامة كل حالت تضارب المصالح و عليه التصريح بذلك. كما يمكن إثارة وضعيات تضارب
المصالح من باقي أعضاء المجلس أو رئيسه.

وعليه في هذه الحالت النسحاب من الجلسة، ويتم تسجيل هذا النسحاب من الجلسة بالمحضر بطلب
 من العضو المعني.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على جإملة القسم الرابع بعد التعديل .



القسم الخامس                                                            
                                                             في التصويت

: باساتثناء الحالت المنصوص عليها بمجلة الجماعات المحلية تؤخذ مقررات المجالس40الفصل 
 البلدية بالغلبية المطلقة للعضاء الحاضرين على أن ل تقل عن ثلث أعضاء المجلس البلدي.

ل يمكن التصويت بالوكالة.
يجري التصويت علنية, وإذا تساوت الصوات يكون صوت الرئيس مرجحا وتدرج أساماء

المصوتين بمحضر الجلسة.
صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

 : يعتبر التصويت العلني قاعدة لتخاذ جميع قرارات المجلس.41الفصل 
يعبر عن التصويت بالموافقة ب"نعم" و عن التصويت بالرفض ب"ل" وفي حالة المتناع بلفظ

"ممتنع". و ذلك بطريقة رفع اليد.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

 : يعاين رئيس المجلس البلدي نتائج التصويت بعد احتساب المكلف بكتابة المجلس42الفصل 
الصوات و يدرج في المحضر بيان التصويت الخاص بكل مصوت.

 ل يمكن إعادة عملية تصويت تمت بصورة قانونية صحيحة.
صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

 : يمكن القتراع سارا كلما طالب بذلك ثلث العضاء الحاضرين على القل وبموافقة ثلثي43الفصل 
أعضاء المجلس الحاضرين ويكون القتراع وجوبا ساريا كلما دعي المجلس البلدي للنتخاب أو للبت

في تسمية أو تقديم ترشحات.
يقدم العضاء الذين يرغبون في القتراع سارا طلبا كتابيا أو برفع اليد إلى رئيس المجلس ويتم

 تضمين ذلك في محضر الجلسة بعد التأكد من توفر نصاب تمثيل الثلث النف الذكر.
عندما يتعلق التصويت السري بانتخاب أو بتسمية أو بتقديم ترشحات ولم يحرز أي مترشح على

أغلبية أصوات الحاضرين في دورة أولى فإنه يتم اجراء دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصلن
على أكبر عدد من الصوات في الدورة الولى وعند التعادل في الصوات يصرح بفوز أصغر

المترشحين سانا.
صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

  : يحجر التدخل أو أخذ الكلمة أثناء عملية التصويت.44الفصل 
صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على جإملة القسم الخامس .

القسم السادس                                                        
                                         في حأضور العموم جإلسات المجلس البلدي

: مع مراعاة أحكام هذا النظام الداخلي تكون جلسات المجلس مفتوحة للعموم من مواطنين45الفصل 
ومنظمات المجتمع المدني في حدود المقاعد المتوفرة بقاعة الجتماع و المخصصة للعموم.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

: يخصص بقاعة الجتماع مكان للموظفين والضيوف ولممثلي وساائل العلم.46الفصل 
يتعين على العموم اللتزام بالهدوء و عدم التدخل للتعبير عن آرائهم ساواء بالموافقة أو برفض

المقررات التي يتخذها المجلس. كما ل يمكنهم ولوج المكان المخصص للمنتخبين دون إذن من رئيس
المجلس.



صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .
: يمكن تسجيل مداولت المجلس البلدي لغاية تيسير كتابة محضر جلسة مداولت47الفصل 

 المجلس.
صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

: يمكن تسجيل أو تصوير أو نقل مداولت المجلس البلدي مع الخذ بعين العتبار48الفصل 
 من مجلة الجماعات المحلية وأحكام هذا218للصلحيات الممنوحة لرئيس المجلس بمقتضى الفصل 

 النظام الداخلي.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على جإملة القسم الخامس .

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على جإملة الباب الثالث.

الباب الرابع                                                            
                                                        في اللجان البلدية

القسم الوأل                                                           
                                                        في اللجان القارة

 من مجلة الجماعات المحلية أحدثت اللجان القارة التالية تبعا210 : وفقا لحكام الفصل 49الفصل 
25/06/2018لمداولة المجلس البلدي بتاريخ

  لجنة الشؤون المالية والقتصادية ومتابعة التصرف وتتكون من رئيس ومقرر .1
  لجنة النظافة والصحة والبيئة وتتكون من رئيس ومقرر .2
  لجنة شؤون المرأة والسارة وتكافؤ الفرض بين الجنسين وتتكون من رئيس ومقرر .3
  لجنة الشغال والتهيئة العمرانية وتتكون من رئيس ومقرر .4
  لجنة  الشؤون الدارية وإساداء الخدمات وتتكون من رئيس ومقرر .5

 لجنة  الفنون والثقافة والتربية والتعليم وتتكون من رئيس ومقرر.6

  لجنة  الطفولة والشباب والرياضة وتتكون من رئيس ومقرر .7

  لجنة  الشؤون الجتماعية والتشغيل وفاقدي السند وحاملي العاقة وتتكون من رئيس ومقرر .8

لجنة الديمقراطية التشاركية وأالحوكمة المفتوحأة وأالتعاوأن اللمركزي وأالعلم وأالتواصل وأالتقييم وأتتكون من 9
 رئيس وأمقرر .

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

القسم الثاني                                                         
                                             في مجالت اختصاصات اللجان القارة

: تتمثل أهم مجالت اختصاصات اللجان القارة المنصوص عليها بهذا النظام الداخلي فيما50الفصل 
 يلي:

الشؤون المالية والقتصادية ومتابعة التصرف: من أهم مجالت اختصاصاتها إعداد ومتابعة وتقييم



الميزانية والحسابات الدارية وبرامج التمويل والمساهمات المالية والحسابات الخصوصية وتحويل
العتمادات والقتراض والهبات والموارد الجبائية وغير الجبائية والرقابة ومتابعة التصرف المالي.

كما تهتم اللجنة بالشؤون القتصادية للبلدية بما في ذلك برنامج التنمية البلدي والساواق البلدية
والرخص الدارية المتعلقة بالنشطة القتصادية والتجارية والمراقبة القتصادية وإحداثا مناطق

النشطة القتصادية والمعارض والتظاهرات القتصادية.
 وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات العلقة وفي حدود اختصاصات البلدية.

النظافة والصحة والبيئة : من أهم مجالت اختصاصاتها كل ما يتعلق بالتراتيب الصحية والتنظيف
(رفع الفضلت وتجميعها وفرزها) والحد من الوبئة ومقاومة الكلب السائبة والحشرات ومتابعة
عمليات الساعاف ومراقبة المسالخ. كما تهتم بمقاومة التلوثا والتصرف في المنتزهات والمناطق
الخضراء وتعهد التجهيزات العمرانية وحماية الشريط الساحلي والودية والسباخ وكل ما يتعلق

بالمواضيع ذات العلقة وفي حدود اختصاصات البلدية.
شؤون المرأة والسارة : من أهم مجالت اختصاصاتها إعداد وتنفيذ ومتابعة البرامج المتعلقة بالحاطة

بالسارة ومقاومة العنف الساري ومحو المية و رعاية الطفولة... وحسن تسيير الخدمات الموجهة
للمرأة والسارة و الطفولة وتطوير أنظمتها ومتابعة تنفيذها وتقييمها وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات

العلقة وفي حدود اختصاصات البلدية.
الشغال والتهيئة العمرانية: من أهم مجالت اختصاصاتها متابعة تنفيذ وتقييم البرامج والمشاريع

المتعلقة ببناء الطرقات وتعهدها بالصلح والتنوير العمومي وانجاز البناءات البلدية وإنجاز شبكات
التطهير والحماية من مياه المطار وأشغال بناء المؤساسات والمراكز الصحية وصيانتها وكذلك
المؤساسات التربوية والثقافية والرياضية. كما تهتم بمتابعة إعداد وثائق التهيئة العمرانية ومتابعة

انجازها وتقييمها وكل العمليات العمرانية في دوائر التدخل العقاري وحسن التصرف في المدخرات
العقارية وأشغال التهذيب والتجديد العمراني طبقا لسياساة المدينة وتطوير الطابع المعماري وساياساة
الرقابة على البناء ومقاومة البناء الفوضوي ومخطط الجولن والتنقل وعلمات المرور والتقسيمات

الجتماعية والسكن الجتماعي وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات العلقة وفي حدود اختصاصات البلدية.
الشؤون الدارية وإساداء الخدمات: من أهم مجالت اختصاصاتها إعداد برامج التصرف في الموارد

البشرية للبلدية بما في ذلك اقتراح مجموع العوان بالبلدية والتنظيم الهيكلي لدارة البلدية والملك
البلدي والشؤون القانونية ونزاعات البلدية وتسمية النهج والساحات وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات

العلقة وفي حدود اختصاصات البلدية ومتابعة تنفيذها.
الفنون والثقافة والتربية والتعليم : من أهم مجالت اختصاصاتها إعداد ومتابعة تنفيذ وتقييم البرامج

الثقافية والتربوية للمنطقة البلدية بما في ذلك المهرجانات والحتفالت ومساعدة القطاع الثقافي
والجمعيات الثقافية ومتابعة إنجاز وحسن تسيير المنشآت الثقافية وملءمة خدماتها لحتياجات

المتساكنين بما في ذلك المكتبات ودور السينما والمسارح والملتميديا بالتنسيق مع الهياكل العمومية
المعنية وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات العلقة وفي حدود اختصاصات البلدية.

الطفولة والشباب والرياضة: من أهم مجالت اختصاصاتها القيام بالعمليات المتعلقة بالحصائيات
والتشخيص وصياغة وإعداد ومتابعة تنفيذ السياساة البلدية والبرامج والمشاريع البلدية في مجالت

الطفولة والشباب والرياضة واقتراح المساعدات وتقسيمها ومتابعتها وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات
العلقة وفي حدود اختصاصات البلدية.

الشؤون الجتماعية والتشغيل وفاقدي السند وحاملي العاقة : من أهم مجالت اختصاصاتها انجاز
عمليات الحصاء والتشخيص وجمع المعطيات في مجالت عملها بما يسمح بصياغة البرامج
والمشاريع البلدية لغاية النهوض الجتماعي بالمتساكنين (الحد من الفقر والحاطة بالعائلت

المعوزة...). كما تهتم بصياغة وإعداد البرامج والمشاريع البلدية للرفع من القدرة التشغيلية للمنطقة
البلدية وصياغة ومتابعة تنفيذ البرامج الخاصة بفاقدي السند وحاملي العاقة بما في ذلك الحاطة

والمساعدات والتنسيق مع الهياكل العمومية المعنية وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات العلقة وفي حدود
اختصاصات البلدية.

المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين : من أهم مجالت اختصاصاتها جمع المعطيات وإعداد تشخيص
حول مدى ملئمة الجراءات والخدمات البلدية والبرامج والمشاريع المقترحة والمنجزة لمبدأ تكافؤ
الفرص بين الجنسين وتقديم مقترحات التعديل عند القتضاء. وتشمل مجالت تدخل اللجنة خاصة



التمثيلية داخل مختلف الهياكل البلدية والنتدابات وإساداء الخدمات وإعداد الميزانيات وصياغة البرامج
والمشاريع. كما تتولى اللجنة إعداد تقارير دورية في مجالت عملها والتنسيق مع الهياكل العمومية

المعنية وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات العلقة وفي حدود اختصاصات البلدية.
الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة: من أهم مجالت اختصاصاتها حسن احترام البلدية

للمقتضيات القانونية المتعلقة بالشفافية والديمقراطية التشاركية وتشمل بالخصوص متابعة تفعيل حق
النفاذ للمعلومات وحسن تنفيذ الجراءات المتعلقة بترسايم مكونات المجتمع المدني ومسك ساجل أراء
المتساكنين ونشر مشاريع القرارات البلدية قبل عرضها على التداول والشراف على إعداد البرامج

التنموية البلدية ومخططات التهيئة العمرانية التشاركية في كل مراحلها وإعداد التقارير الدورية حولها
بما يضمن مشاركة واساعة للمتساكنين ومكونات المجتمع المدني في إعدادها ومتابعة انجازها وتنفيذها

وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات العلقة وفي حدود اختصاصات البلدية.
العلم والتواصل والتقييم: من أهم مجالت اختصاصاتها وضع السياساة التصالية للبلدية وضبط

وساائل وأدوات التصال المادية وغير المادية وتنظيم عمليات إعلم المواطنين والتواصل معهم
وتنظيم النشطة التصالية ومتابعة وتقييم العمليات التصالية للبلدية وإعداد التقارير الدورية حولها

واقتراح التعديلت الضرورية عند القتضاء وتنفيذها وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات العلقة وفي
حدود اختصاصات البلدية.

التعاون اللمركزي: من أهم مجالت اختصاصاتها التنسيق مع مختلف المتدخلين في مجال التعاون
اللمركزي والتباحث حول صيغ التفاقيات المتعلقة بالشراكة والتعاون اللمركزي ومتابعة تنفيذها

وتقييمها وإعداد التقارير الدورية حولها وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات العلقة وفي حدود اختصاصات
البلدية.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على جإملة القسم الثاني .

القسم الثالث                                                     
                              في اختيار رؤساء اللجان القارة وأمقرريها وأ أعضائها

: يتم تكوين اللجان القارة باعتماد التمثيل النسبي للقائمات في تركيبة المجلس ويستثنى من51الفصل 
ذلك لجنة الشؤون المالية والقتصادية ومتابعة التصرف التي في حالة يتقدم لرئاساتها أكثر من قائمة

ينتخب رئيسها ومقررها بأغلبية الحاضرين  وفي صورة التساوي في الصوات يصرح بانتخاب
الصغر سانا وينطبق هذا الجراء على المقرر.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

: تخصص رئاساة اللجنة المكلفة بالمالية و الشؤون القتصادية ومتابعة التصرف لعضو من52الفصل 
غير القائمة التي تم انتخاب الرئيس و المساعد الول منها .

 من مجلة الجماعات المحلية تحدثا على آن210تدخل السيد حمادي البوبكري مشيرا إلى إن الفصل 
" رئاساة اللجنة المكلفة بالمالية والشؤون القتصادية ومتابعة التصرف إلى احد أعضاء المجلس البلدي

من غير القائمات التي تم من ضمنها انتخاب الرئيس ومساعده الول " وعليه ضرورة تصحيح هذا
الفصل واساتبدال عبارة "من غير القائمة "ب "من غير القائمات " وأيده في هذا المقترح السيد الناصر

تخصص رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية وأ الشؤوأن بعد التعديل : 52الطالبي ليصبح الفصل 
القتصادية وأمتابعة التصرف لعضو من غير القائمات التي تم انتخاب الرئيس وأ المساعد الوأل

منها.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل بعد التعديل .

: يعين المجلس البلدي رؤسااء اللجان البلدية القارة بناء على قاعدة التمثيل النسبي اساتنادا الى53الفصل 



 من مجلة الجماعات المحلية .211الفصل 

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

53: يتم توزيع المقررين على اللجان البلدية القارة باعتماد نفس الصيغ المذكورة بالفصل 54الفصل 
 من هذا النظام الداخلي.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

: يتم ضبط تركيبة كل لجنة وفقا للتمثيل النسبي لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد بالمجلس55الفصل 
البلدي مع مراعاة مبدأ التناصف ماعدا في حالت الساتحالة و تمثيلية الشباب فيها وملئمة مؤهلت

العضاء لمجالت اختصاص كل لجنة.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على جإملة القسم الثالث  .

القسم الرابع                                                         
                                               في تنظيم عمل اللجان القارة

: في حالة اساتقالة أو غياب رئيس اللجنة أو مقررها يعين رئيس المجلس البلدي نائبا له من56الفصل 
بين أعضاء المجلس طيلة مدة غيابه، على أن تعرض حالت الشغور على المجلس البلدي في أول

جلسة يعقدها.
 يتولى المجلس البلدي ساد الشغور الحاصل في اللجان.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

 : يمكن لرئيس اللجنة أو من ينوبه أن يدعو للمشاركة في أعمال اللجنة على وجه الساتشارة57الفصل 
أعوان الدولة أو المؤساسات أو المنشآت العمومية المباشرين لوظائفهم داخل تراب البلدية ومن ذوي

الخبرة وكذلك المتساكنين وممثلين عن مكونات المجتمع المدني أو كل الشخاص الذين يمكن أن يفيدوا
 برأيهم في المواضيع التي تخص أعمال اللجنة.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

 : يضبط أعضاء اللجنة جدول أعمال اللجنة ومواعيد اجتماعاتها.58الفصل 
تجتمع الللجان في أجل ل يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تشكيلها بدعوة من رئيسها أو بطلب من ثلثي
أعضائها أو بدعوة من رئيس المجلس على أن تتم الدعوة باساتدعاء يوجه ثلثة أيام قبل تاريخ جلسة

 سااعة فحسب.24اللجنة ويضمن به جدول العمال وعند التأكد يمكن اختصار الجل إلى 
يتم الشهار والعلم بجلسات اللجان وجدول أعمالها ومكان انعقادها من قبل رئيس اللجنة بالتعليق

بمقر البلدية أو بأية وسايلة أخرى .

تدخل السيد محمد الفرشيشي الذي قدم مقترح كالتالي : تجتمع اللجان بدعوة من رئيسها او مقررها
عوضا عن رئيسها وثلثي أعضائها. تمت المصادقة بالجماع على هذا المقترح  ليصبح الفصل في

صيغته المعدلة : 

 يضبط أعضاء اللجنة جدول أعمال اللجنة ومواعيد اجتماعاتها.
تجتمع الللجان في أجل ل يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تشكيلها بدعوة من رئيسها أو مقررها أو بدعوة

من رئيس المجلس على أن تتم الدعوة باساتدعاء يوجه ثلثة أيام قبل تاريخ جلسة اللجنة ويضمن به
 سااعة فحسب.24جدول العمال وعند التأكد يمكن اختصار الجل إلى 

يتم الشهار والعلم بجلسات اللجان وجدول أعمالها ومكان انعقادها من قبل رئيس اللجنة بالتعليق
بمقر البلدية أو بأية وسايلة أخرى .

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل بعد التعديل  .



 : تنظر اللجان القارة في المسائل التي تدخل ضمن صلحياتها أو التي يعرضها عليها59الفصل 
المجلس البلدي أو رئيسه.

يمكن لعضاء اللجنة البلدية أن يتنقلوا خارج مقر البلدية كلما كان في تنقلهم فائدة مثبتة في ذلك كما
 يمكن لها الساتماع إلى كل شخص يمكن أن يفيد بخبرته ورأيه.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

 : تعد اللجان تقارير حول المسائل التى تتعهد بها أو التى يعهد بها إليها من قبل المجلس60الفصل 
البلدي أو رئيس البلدية وليست لها أي سالطة تقريرية أو ليس لها أن تحل محل المجلس البلدي ولو

 بتفويض منه لممارساة أي وظيفة من وظائفه.
صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

: يتم تضمين التقارير ومحاضر جلسات اللجان بدفتر خاص ترقم صفحاته ويمضي رئيس61الفصل 
اللجنة ومقررها ويتم التنصيص على العضاء الحاضرين وعلى كل الشخاص الذين تم الساتماع

 إليهم من قبل اللجنة.
صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

: توجه تقارير اللجنة ومحاضر جلساتها إلى رئيس المجلس البلدي .62الفصل 
تعرض وجوبا تقارير اللجان و محاضر جلساتها على المجلس البلدي عند التداول حول الموضوع

 المتعلق بها.
صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

: على رئيس المجلس البلدي في حدود المكانيات المتوفرة توفير جميع المكانيات المادية63الفصل 
وعند القتضاء المكانيات البشرية للجان للقيام بمهامها على أحسن الوجوه خاصة منها توفير قاعات

 للجتماع واللوازم المكتبية.
صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على جإملة القسم الرابع .

                                                           القسم الخامس
                                                       في اللجان غير القارة

: يمكن للمجلس البلدي أن يحدثا لجانا غير قارة يعهد لها القيام بمهمة تتمثل في دراساة64الفصل 
مواضيع محددة ذات صبغة بلدية.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .
: تحدثا اللجنة بطلب من رئيس المجلس البلدي او بطلب كتابي من قبل ثلث أعضاء65الفصل 

المجلس على القل وتوافق عليه الغلبية المطلقة لعضاء المجلس الحاضرين كنقطة من نقاط جدول
العمال ويعين المجلس رئيسا ومقررا لهذه اللجنة.

يحدد المجلس طبيعة مهمة اللجنة وأجالها على أن تعرض نتيجة أعمالها للتداول فيها في الدورة التي
تلي انتهاء أشغال اللجنة أو عند القتضاء خلل جلسة اساتثنائية تتم الدعوة لها وفقا لحكام مجلة

الجماعات المحلية وأحكام هذا النظام الداخلي.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .
: تنتهي أعمال اللجنة غير القارة بمجرد انتهاء المهمة التي من أجلها أحدثت و إذا تعلق66الفصل 

الموضوع بتحقيق أو تفقد فإن مهمة اللجنة تنتهي مباشرة بعد فتح تحقيق قضائي في نفس الموضوع.
صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على جإملة القسم الخامس .



صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على جإملة الباب الرابع .

الباب الخامس                                                         
     في الحأكام الخصوصية المتعلقة بأعمال اللجان وأالمجلس البلدي في مجال الميزانية وأالحسابات

المالية

 جوان من السنة30: يتولى أعضاء المجلس تقديم مقترحاتهم للجنة المكلفة بالمالية قبل 67الفصل 
للنظر في إمكانية إدراجها ضمن مشروع الميزانية.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

: تتولى إدارة البلدية تحت مراقبة رئيس البلدية إعداد وثيقة أولية لمشروع الميزانية الذي68الفصل 
 من مجلة166يتعين أن يندرج ضمن البرنامج الثلثي لتنمية البلدية المنصوص عليه بالفصل 

الجماعات المحلية وبناء على ما يتوفر من إحصائيات ومعطيات وعلى اقتراحات اللجان وأعضاء
 من151المجلس وعلى التقديرات الولية للموارد التي ساتحولها الدولة للبلدية وفق أحكام الفصل 

 المجلة النفة الذكر.
يعرض المشروع الولي الميزانية على اللجنة المالية قبل غرة سابتمبر من السنة.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

: تقوم اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والقتصادية ومتابعة التصرف بدرس المشروع الولي69الفصل 
 من مجلة الجماعات168للميزانية والقوائم المالية والوثائق التفسيرية المنصوص عليها بالفصل 

 سابتمبر.20المحلية وتحيله على المكتب البلدي من قبل الرئيس قبل يوم 
يمكن لرئيس المجلس الساتعانة بمن يراه من أهل الخبرة لصياغة مشروع الميزانية في حالة حصول

تأخير من قبل اللجنة المالية في إتمام أعمالها.
صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

: يتولى رئيس المجلس البلدي توجيه مشروع الميزانية مصحوبا بوثيقة تفسيرية اجمالية قبل70الفصل 
 أكتوبر إلى أمين المال الجهوي الذي عليه إبداء رأيه فيه في أجل ل يتجاوز شهرا من تاريخ15يوم 

 إحالة المشروع عليه.
صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

: على رئيس البلدية توجيه مشروع الميزانية والوثائق التفسيرية إلى أعضاء المجلس البلدي71الفصل 
  ديسمبر.1خمسة عشر يوما على القل قبل تاريخ جلسة التداول والمصادقة عليها قبل يوم 

في صورة عدم توللي رئيس الجماعة المحلية عرض مشروع الميزانية على مجلس الجماعة في الجل
المنصوص عليه بالفقرة الولى من هذا الفصل، ينعقد المجلس في أجل ثلثة أيام بدعوة من ثلث

أعضائه.
وفي صورة عدم مصادقة المجلس على الميزانية يتولى الوالي التنبيه عليه قصد المصادقة في أجل

 ديسمبر.15أقصاه يوم 

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

لرر72الفصل  : خلل جلسة مجلس الجماعة المحلية المخصصة للمصادقة على الميزانية، يتوللى مق
الللجنة المكللفة بالشؤون المالية والقتصادية ومتابعة التصرف تقديم مشروع الميزانية وتلوة رأي

أمين المال الجهوي حول مشروع الميزانية. وبعد فتح باب النقاش وفقا للنظام الداخلي، ييعرض
مشروع الميزانية على التصويت.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

: تتم مناقشة مشروع الميزانية حسب الترتيب التالي:73الفصل 
- النظر في تقديرات موارد العنوان الول والعنوان الثاني والتصويت عليهما حسب الجزاء



والصناف.
- النظر في تقديرات نفقات العنوان الول والعنوان الثاني والتصويت عليهما حسب القسام والفصول.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

 : خلل مناقشة الميزانية ل يمكن قبول مناقشة اقتراح إضافة نفقة أو التقليص من مورد74الفصل 
إل إذا تضمن مقابل ماليا مساويا لهما.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

: تبقى الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على الميزانية مفتوحة إلى حين المصادقة75الفصل 
عليها.

تتم المصادقة على الميزانية بأغلبية العضاء الحاضرين على أل يقل عددهم عن خمسي أعضاء
المجلس.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

 ديسمبر يبقى العمل31: في صورة عدم المصادقة على ميزانية البلدية في أجل أقصاه 76الفصل 
جاريا بالموارد والنفقات الجبارية المرسامة بميزانية السنة السابقة في حدود قسط شهري بقرار من

  من مجلة الجماعات المحلية.175رئيس البلدية وفق الجراءات المنصوص عليها بالفصل 
صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

: يصادق المجلس البلدي في كل الحالت على تحويل العتمادات من جزء إلى جزء آخر77الفصل 
داخل العنوان الول و داخل العنوان الثاني ومن قسم الى قسم آخر داخل كل جزء باقتراح معلل من

رئيس المجلس أو من الللجنة المكللفة بالشؤون المالية والقتصادية ومتابعة التصرف مصحوبا
بملحوظات أمين المال الجهوي.

ل يمكن تحويل العتمادات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل إذا تعلق المر بنفقات تسدد من
اعتمادات محالة لنجاز مشروع محدد أو تمويل بموارد موظفة إل بموافقة الدارة التي تولت إحالة

العتمادات.
صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

: لرئيس البلدية أن يقوم بالنسبة لنفقات العنوان الول بتحويل اعتماد من فقرة إلى فقرة78الفصل 
أخرى داخل نفس الفصل أو من فقرة فرعية إلى فقرة فرعية أخرى داخل نفس الفقرة بناء على رأي
رئيس اللجنة المكللفة بالشؤون المالية والقتصادية ومتابعة التصرف ويتم إعلم أمين المال الجهوي

حال بهذا التحويل.
غير أنه ل يمكن تحويل العتمادات بالنسبة للنفقات المسددة من العتمادات المحالة والمخصصة

لمشروع محدد أو المملولة بموارد موظفة إل بعد موافقة الدارة التي تولت إحالة العتمادات.
صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

: لرئيس البلدية أن يقوم بالنسبة لنفقات العنوان الثاني بتحويل اعتمادات بين الفقرات79الفصل 
والفقرات الفرعية بناءا على رأي رئيس اللجنة المالية ويتم إعلم الوالي وأمين المال الجهوي حال

بذلك.
ل يمكن تحويل العتمادات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل إذا تعلق المر بتحويلت من

العتمادات المخصصة لتسديد أصل الدين أو الممولة بموارد موظفة إل بمقتضى قرار المجلس البلدي
ووفق الجراءات النفة الذكر.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

: يتوللى رئيس البلدية عرض القوائم المالية مصحوبا بتقرير مراجعة الحسابات والتقرير80الفصل 
الداري على مجلس الجماعة المحلية للتداول والمصادقة عليه بعنوان ختم الميزانية، وذلك قبل نهاية

 شهر ماي.



صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على جإملة الباب الخامس .

الباب السادس                                                             
                                                            في المكتب البلدي

: يتركب المكتب البلدي من رئيس المجلس البلدي ومساعديه ورؤسااء اللجان البلدية81الفصل 
والكاتب العام للبلدية.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

: يجتمع المكتب البلدي بدعوة من رئيسه بصورة عادية مرة كل شهر على القل أو82الفصل 
 بصورة اساتثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

: يترأس جلسات المكتب رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه من المساعدين حسب ترتيبه83الفصل 
في التسمية.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

 : يعد رئيس المكتب البلدي جدول أعمال جلسات المكتب.84الفصل 
يكلف الكاتب العام للبلدية أو عند التعذر من يعينه الرئيس بكتابة جلسات المكتب.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

: يتولى المكتب البلدي مساعدة رئيس البلدية في تسيير شؤون البلدية خاصة في ضبط85الفصل 
جدول أعمال المجلس وإعداد ميزانية البلدية ودرس الشؤون المعروضة عليه واقتراح القرارات

الملئمة.
جلسات المكتب البلدي غير عمومية.

يتم تضمين محاضر جلسات المكتب البلدي في دفتر خاص مرقم وممضى من قبل رئيسه ويمكن
لعضاء المجلس البلدي الطلع عليه دون غيرهم.

  صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على جإملة الباب السادس .

                                                       الباب السابع
                               في محاضر جإلسات المجلس البلدي لمضامين المداوألت

: تسجل مداولت المجلس البلدي بالترتيب حسب تاريخ وسااعة انعقادها ويتم إمضاؤها من86الفصل 
قبل أعضاء المجلس البلدي الحاضرين مع بيان أساباب عدم المضاء عند القتضاء وتدرج

 المضاءات عقب كافة المداولت.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

: بالنسبة للجلسات العلنية تتم صياغة محضر الجلسة بذكر كامل المناقشات بصورة87الفصل 
تأليفية:

يتضمن محضر الجلسة وجوبا:
 - تاريخ الجلسة،

 - عدد أعضاء المجلس البلدي الحاضرين وأساماءهم وتاريخ دعوتهم للجلسة،
- رئيس الجلسة،

 - المواضيع التي تمت مناقشتها وتدخلت العضاء،
 - القرارات المتخذة،

- نتائج التصويت من قبل العضاء مع بيان التصويت الخاص بكل مصوت في حالة التصويت



 العلني،
تأخذ المضامين شكل جدول تأليفي للمداولت وتحتوي على:

- تاريخ وسااعة ومكان الجلسة وتاريخ الدعوة للجلسة،
 - عدد أعضاء المجلس الحاضرين وأساماءهم،

 - عدد أعضاء المجلس الغائبين وأساماءهم،
- عدد المداولة وعنوانها والقرار المتخذ في شأنها من قبل المجلس مع بيان عدد الصوات بالموافقة

وعدم الموافقة والممتنعين ونتيجة التصويت.
يتم نشر هذه المضامين بكل وساائل العلم المتاحة.

بالنسبة لدراج التدخل الكامل لعضو معين فإن على هذا الخير طلب ذلك شفاهيا بصورة صريحة
أثناء الجلسة.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

: يتولى المجلس البلدي المصادقة على محضر الجلسة بالتصويت عليه في الجلسة التي88الفصل 
تلي إعداده.

ل يمكن لي عضو بهذه المناسابة إل طلب تصويب خطأ في نص المحضر ويتم تسجيل التصويت
خلل محضر الجلسة اللحق.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

: يعللق لمدة شهرين مضمون من محضر الجلسة بمدخل مقر البلدية، وذلك في أجل ل89الفصل 
يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ انعقادها. كما ينشر بالموقع اللكتروني المخصص للبلدية.

    صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على جإملة الباب السابع .

الباب الثامن
في الديمقراطية التشاركية وأالحوكمة المفتوحأة

 ـ يخضع إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية وجوبا إلى آليات الديمقراطية التشاركية.90الفصل 
يضمن المجلس البلدي لكافة المتساكنين وللمجتمع المدني مشاركة فعلية في مختلف مراحل إعداد برامج

 التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
تتخذ الجماعة المحلية كل التدابير لعلم المتساكنين والمجتمع المدني مسبقا بمشاريع برامج التنمية

والتهيئة الترابية.
تعرض مشاريع برامج التنمية والتهيئة الترابية على مصادقة المجالس البلدي بعد اساتيفاء الجراءات

   من مجلة الجماعات المحلية.29المنصوص عليها بالفصل 
 يرفض المجلس البلدي كل برنامج تنموي ل يحترم أحكام هذا الفصل.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

 ـ تمسك البلدية ساجل يتضلمن مكونات المجتمع المدني المعنلية بالشأن المحلي بناء على91الفصل 
طلبها.

كما تمسك وجوبا ساجل خاصا بآراء وتساؤلت المتساكنين ومكونات المجتمع المدني والجابات عنها. 
لل جلسة للمجلس البلدي ملخص للملحظات ومآلها. ويقلدم في مفتتح ك

لل الوساائل المتاحة وتعللق بمقرها مشاريع القرارات الترتيبية قبل تنشر البلدية بموقعها اللكتروني وبك
عرضها للتداول على المجلس البلدي وذلك قبل خمسة عشر يوم على القل من انعقاد جلسة التداول.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

 ـ للمجلس البلدي، بناء على مبادرة من رئيس الجماعة المحلية أو من ثلث أعضاء المجلس،92الفصل 



لرر اساتفتاء المتساكنين حول إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء أن يق
المجلس.

كما يمكن لعشر الناخبين المحليين بالمنطقة البلدية المبادرة باقتراح تنظيم اساتفتاء. وفي هذه الحالة يمكن
إجراء الساتفتاء في صورة موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس البلدي في أجل ل يتجاوز شهرين.

ل يمكن إجراء أكثر من اساتفتاء واحد خلل الملدة النيابية البلدية .
على المجلس البلدي احترام آجال إعداد الميزانية في تحديد موعد الساتفتاء.

ل يمكن إجراء اساتفتاء خلل السنة الولى التي تلي انتخاب المجلس البلدي وخلل السنة الخيرة من
المدة النيابية البلدية .

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

 ـ تحمل نفقات تنظيم الساتفتاء على ميزانية البلدية . ويتعلين تولفر العتمادات قبل الشروع في93الفصل 
تنظيمه تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للنتخابات.

تكون نتائج الساتفتاء ملزمة شرط أن ل تقل نسبة المشاركة عن ثلث الناخبين المسجلين.
صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

 ـ تلتزم البلدية بضمان شفافية التصرف والتسيير وتتخذ كل الجراءات والوساائل التي تسمح94الفصل 
بالطلع على المعلومات المتعلقة خاصة بـ:

* مشاريع القرارات الترتيبية للجماعة المحلية
* التسيير المالي

* التصرف في الملك
* العقود المبرمة من طرف الجماعة المحلية

* الشغال والساتثمارات المزمع إنجازها من طرف الجماعة المحلية
صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

لرر بأغلبية أعضائه تنظيم لقاءات علنية مع المتساكنين يتلم95الفصل   ـ يمكن للمجلس البلدي أن يق
خللها تقديم إيضاحات من المجلس ومقترحات من المتساكنين خاصة قبل اتخاذ القرارات التالية:

* مراجعة المعاليم المحلية،
* إبرام عقود التعاون والشراكة،

* المساهمة في إنشاء منشآت عمومية،
* ابرام اتفاقيات تعاون مع السلط المركزية،

* تكليف جماعة محلية أخرى بصلحيات من متعلقات الجماعة أو قبول التعهد بصلحيات تعود لجماعة
محلية أخرى،

* التصرف في الملك العمومية،
* القرارات الترتيبية للمجالس المحلية،
* اتفاقيات الشراكة والتعاون الخارجي،

* تمويل الجمعيات والتصرف في الهبات.
 بالمائة من المسجلين بالسجل النتخابي للبلدية5كما يمكن تنظيم الجلسة عند إيداع طلب معلل من قبل 

أو الجهة على القل. وفي هذه الحالة تلتزم البلدية  بتنظيم الجلسة في أجل أقصاه ثلثون يوما من تاريخ
 إيداع الطلب.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

لصصة للجماعات المحلية القرارات والعلنات والبلغات والراء96الفصل   ـ تدرج بالبوابة المخ
المنصوص عليها بهذا القانون.

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .
صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على جإملة الباب الثامن .



الباب التاسع                                                         
                                 في إمكانية تعديل النظام الداخلي وأدخوله حأيز التنفيذ

: لثلث أعضاء المجلس البلدي تقديم طلب كتابي لتعديل النظام الداخلي يتضمن التعديلت97الفصل 
المطلوب إقرارها. ويتم عرض التعديلت على التصويت بصيغتها المقترحة في إحدى الجلستين التاليتين
ليداع الطلب. ويتم إقرار التعديلت بالغلبية المطلقة من أعضاء المجلس. ويقرر المجلس موعد دخول

التعديلت التي تم إقرارها حيز النفاذ.
صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

: يدخل هذا النظام الداخلي حيز النفاذ فور المصادقة عليه من أغلبية أعضاء المجلس البلدي.98الفصل 
صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على هذا الفصل دوأن تعديل .

صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على جإملة الباب التاسع .
  صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضروأن بالجإماع على النظام الداخلي برمته .

وأرفعت الجلسة في حأدوأد الساعة الواحأدة بعد الزوأال .

الكريب في :
رئيس البلدية 

لطفي السليــــطي


