
 

 

 

  
 ّمام الشـطـحـدي بـــالمجلـس البل   

ورة االستثنائية الثالثة لسنـة          ّّ  2018محضــر جلسـة الـــّد
 2018سبتمبر  26األربعاء دة يـوم ــالمنعق        

 
، وبناء على االستدعاء الفرردي الّمـرـوج  مجلة الجماعات المحليةوالمتعلّق بإصدار  2018مـاي 09المؤرخ في  2018لسنة  29بمقتضيات القانون األساسي عدد  عمال

 ـدد واآلتي  نّصــ :    3731تحت عـ 2018سبتمبر  20إلى كافة أعضاء المجلس البلدي الصادر بتاريخ 

 مـن رئيس بلديـة حّمام الشــط
  إلـــــــــى 

 ............................................... : الّسيـــد
 الثالثةةعلرى السراعة  2018سبتمبر 26االربعاءو المزمع عقدها يوم  2018اإلستثنائية الثالثة لسنة يتشرف رئيس بلدية حمام الشط بدعوتكم لحضور الجلسة ، و بعــد

 بقصر البلدية وذلك للتداول في المواضيع التالي:

I-  للبلدية . مراجعة التنظيم الهيكليمشروع 
II-  2018تحويل اعتمادات بميزانية . 
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 أمنة بالضيافي . –فيروز الغرياني :  تغبب بعذر الّسـيد)ة(

 ال أحد .:  عذرالسادةتغيّب بدون 

خالةد السةالمي الكاتةب العةام  ترـولّى السريّد المتعلرق باصردار مجلرة الجماعرات المحليرة  من القانون األساسري و اصة الفقرا ال امسة من   218 بمقتضيات الفصل  عمال

وبعد التأّكـد مرن النصراا القانرـوني، ون رـرا إلرى أن األعضرـاء الحاضرـرين تترألف كتابة الجلسة و د تابع الجلسة  االستةنائية جميع رؤساء المصالح ببلدية حمام الشط.  للبلدية

 بافتتاح أعمال الجلسـة مرحبا بكافة الحاضـرين. فتحي زقروبة رئيس بلدية حمام الشط منهم األغلبية المطلقـة،  شـرع على بركة ّللّا السيّد

 عمال الـّدورا.بجـدول أتطـّرق إلى عرض النقاط والمواضيع المدرجـة ثم 

I- للبلدية  مشروع مراجعة التنظيم الهيكلي : 
و فررري بابررر  السرررابع  ،وحررردا الدولرررة  إطرررارمنررر  حرررول اعتمررراد ال مركزيرررة فررري كامرررل الترررراا الررروطني فررري  14و  اصرررة الفصرررل  2014جرررانفي  27دسرررتور  بإحكرررامعمررر  

 جملة من المبادئ ترتبط بالسلطة المحلية على غرار : 
 للبلديات بسلطة ترتيبية وتمكينها من وسائل التصرف الحر .االعتراف  -
 مبدأ التدبير الحر . -
 مبدأ الحوكمة الرشيدا في تسيير الشأن المحلي . -
 مبدأ المرا بة ال حقة و حذف جميع أشكال المرا بة اثدارية المسبقة . -
وبدرجرررة كبيررررا بحالرررة المررروارد البشررررية بالبلديرررة و مررردل  ررردرتها  أساسرررايبقرررى مرتبطرررا  أهررردافهاتجسررريم هرررذا المبرررادئ علرررى ارض الوا رررع مرررع ضرررمان نجاحهرررا و تحقيرررق  و

،  امرررت البلديرررة حمرررام الشرررط حسرررا إمكانياتهرررا برررا تراح مراجعرررة التن ررريم علرررى اسرررتيعاا جميرررع التريررررات التررري سي ضرررع لهرررا العمرررل البلررردي فررري المسرررتقبل القريرررا 
 نموذجي المقدم من طرف وزارا الشؤون المحلية و البيئة كبلدية متوسطة ،الهيكلي آ ذا بعين االعتبار التن يم ال

سررراء طررررق عمرررل حيرررن أن التن ررريم الهيكلررري الحرررالي أصررربح غيرررر م ئرررم لمرررا سررربق ذكررررا و اصرررة فيمرررا يتعلرررق بعامرررل التحفيرررز والتررراطير وإعرررادا التو يرررف والتكررروين وإر
 ، يتنزل هذا المشروع ويشتمل على الهياكل التالية :  كل ما يتعلق بمبادئ الحوكمة الرشيداشمل اجديدا على غرار المتابعة و التقييم والمساءلة وبمعنى 

 
 رئاسة البلدية . -
 الكتابة العامة . -
 و المالية . اثداريةالشؤون  إدارا -
 الفنية . اثدارا -
 
  : تلحق مباشرة برئيس البلدية المصالح التالية ●
 
 المواطن .مصلحة العالقة مع  ◊
 و التنسيق بين الدوائر :مصلحة شؤون المجلس و االنتخابات  ◊



 تكلف هذا المصلحة بالهياكل التالية : 
 عة و الجودا تنفيذ و متابعة برنامج البلدية المتعلق بشؤون المجلس و هياكل  و تسيير نشاط  و متابعة تنفيذ القرارات المنبةقة عن  بما يضمن النجا - 
 المادي لجلسات المجلس البلدي و الهياكل المنبةقة .اثعداد  -
 المعمول بها . التراتياتحرير و نسخ محاضر الجلسات بالدفاتر الم صصة للررض حسا  -
 متابعة سير المحاضر و المضامين لمداوالت المجلس البلدي مع الجهات المعنية . -
 بةقة عن  والعناية بها والمحاف ة عليها وتحسين محتواها مةلما تقتضي  التراتيا المعمول بها مسك جميع الدفاتر الراجعة للمجلس البلدي والهياكل المن -
 التنسيق بين البلدية والدائرا . -
 السهر على اثعداد المادي ل نت ابات و حسن سيرها . -

 

 
 

  مكتب الضبط المركزي : ◊
 البريد و المراس ت . يتولى تن يم البريد الوارد و الصادر حين يكلف بتسجيل م تلف

 يقوم ا : 
 تن يم عمليات  بول و توزيع الوةائق .

 تسجيل البريد الوارد وتوزيع  بطريقة ناجعة وفي أحسن اآلجال . -
 تسجيل البريد الصادر و الوارد و توةيق  حسا التراتيا الجاري بها العمل . -
 المحاف ة على سرية المراس ت و الوةائق . -
حسررررن اسررررتر ل المن ومررررة اثع ميررررة الموضرررروعة علررررى الذمررررة و متابعررررة سرررريرورا المراسرررر ت بررررين المصررررالح البلديررررة و متابعررررة اثجابررررات و إعرررر م السررررهر علررررى  -

 المسؤول المباشر بكل تأ ير في اثبان .
 السهر على حسن توزيع المراس ت الصادرا إلى اثدارات المعنية و التةبت من وصولها . -

  : المصالح التاليةبالكاتب العام يلحق مباشرة  ●

 :مصلحة العمل االجتماعي و الثقافي و السياسي  -1

 تكلف بالمهام التالية : 
 تنفيذ ومتابعة م تلف الت اهرات و المهرجانات التي تن مها البلدية او تكون طرفا مشاركا فيها . -
 برنامج استر ل محكم لم تلف التجهيزات الرياضية . إعداد -
 في هذا الميدان .القيام بعمليات التنسيق بين البلدية و الهياكل المتد لة  -
 مسك و متابعة جميع المراس ت الواردا على البلدية من م تلف الهياكل العاملة في هذا المجال . -
 عائ ت المعوزا .تنفيذ و متابعة برنامج تد ل البلدية في المجال االجتماعي و السهر على مسك بنك معلوماتي حول ال -
 مد الكتابة العامة بتقارير دورية حول سير نشاطها وا تراح كل من شان  أن يضمن إضفاء مزيد من النجاعة على سير هذا المصلحة . -



 
 

 
  :مصلحة التوثيق و األرشيف و اإلعالم  -2

 تكلف بالمهام التالية : 
 التصرف في العمليات المتعلقة بالتوةيق و األرشيف . -
 القيام بعمليات التوةيق حسا اثجراءات المعمول بها في الررض . -
 حف  األرشيف و تن يم  و تيسير عملية النفاذ إلي  حسا اثجراءات المعمول بها في الررض . -
 تنفيذ برنامج البلدية في مجال اثع م البلدي . -
 للبلدية . إعداد الدوريات اث بارية الدا لية و تعيين المو ع االلكتروني -
 توةيق األنشطة البلدية في م تلف المجاالت . -

 :مصلحة التراتيب البلدية  -3
 تكلف بالمهام التالية : 

 التنسيق بين م تلف الهياكل الساهرا على تنفيذ التراتيا البلدية على غرار الحرس البلدي و الشرطة البيئية . -
 ات و الس مة و الن افة بالتنسيق مع المصالح البلدية المعنية .متابعة تنفيذ التراتيا البلدية في مجال الطر  -
 تحرير مشاريع القرارات المتعلقة بالتراتيا البلدية و متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الحرس البلدي . -
 الررض . مسك م تلف الدفاتر المتعلقة بالتراتيا البلدية و العمل على أن تكون محينة حسا التراتيا المعمول بها في -

 : وحدة اإلعالمية  -4
 السهر على حسن استر ل و صيانة التجهيزات و الشبكات و المن ومات اثع مية .

 احكام عمليات ا تناء التجهيزات اثع مية و السهر على ضمان مطابقتها للمواصفات المعتمدا . -
 تساهم في دفع العمل التشاركي . أنإعداد و بلورا برامج و  دمات اتصالية من شانها ان تنمي التواصل بين البلدية و المتعاملين معها و  -
 متابعة تنفيذ استراتيجية وزارا اثشراف تجاا البلديات في مادا الن م المعلوماتية و الم ططات اثع مية . -
 ل جديدا تهدف إلى مزيد إضفاء النجاعة و الجودا دا ل اثدارا البلدية .تطوير وا تراح أساليا عم -

 

 :  إدارة الشؤون اإلدارية و المالية ##

 تشتمل هذا اثدارا على إدارتين فرعيتين : 

I-  : اإلدارة الفرعية للشؤون اإلدارية 

 تكلف بالمهام التالية : 
 البلدية  اثداراالمسطرا من  بل  األهدافلتحقيق السهر على ضمان سير النشاط بالمصالح الراجعة لها بالن ر و تعمل على توفير كل الوسائل الضرورية 



 للبلدية . األهدافسا حاعتماد ن ام التصرف  -
  طرا سلفا و تضم المصالح التالية :المس األهداف

 :  مصلحة الحالة المدنية -1
ال ررردمات للمرررواطنين بالكيفيرررة و الجرررودا المطلوبرررة مرررن  ررر ل تطبيرررق و  إسرررداءتنفيرررذ و متابعرررة برنرررامج البلديرررة فررري ميررردان الحالرررة المدنيرررة مرررن  ررر ل  -

 احترام القوانين و التراتيا الجاري بها العمل .
 . صحابهاألالمسلمة  أوضمان د ة و مصدا ية وةائق الحالة المدنية الممسوكة من  بل البلدية   -
  دمات ال الة المدنية في نطاق االحترام المتبادل . إسداءحسن استقبال المواطنين و  ضاء شؤونهم بمناسبة  -
 تصنيف و توةيق و حف  دفاتر الحالة المدنية . -
 المعمول بها في الررض .  دمات الحالة المدنية بطريقة تجعلهم ملمين بالقوانين والتشاريع بإسداءالمكلفون  األعوانطير أتسيير و ت -

 :  مصلحة التصرف في الموارد البشرية -2
 التصرف في الملفات اثدارية لألعوان و السهر على تطبيق األساليا الجديدا في إدارا الموارد البشرية . -
 تأديرررالمتابعرررة مسرررارهم المهنررري مرررن انترررداا و تررردر  و تر يرررة و  اثجرررراءاتو ات ررراذ جميرررع  بررراألعوانالمتعلقرررة  التأديبيرررةو  اثداريرررةمعالجرررة المسرررائل ذات الصررربرة  -

 على التقاعد وغيرها . وإحالة
 تن يم المنا رات و االمتحانات المهنية . -
لتكررروين لو صرررياغة الم طرررط السرررنوي  إعررردادمرررن  ررر ل تقرررديم مقترحرررات بهررردف  بررراألعوانتنفيرررذ و متابعرررة برنرررامج البلديرررة فررري ميررردان التكررروين و الرسررركلة ال اصرررة  -

 والرسكلة ال اص بالبلدية والهادف إلى تنمية  درات وكفاءا األعوان .

 

 
 :  مصلحة النزاعات و الشؤون العقارية و األمالك -3
 متابعة ومعالجة النزاعات التي تكون البلدية طرفا فيها . -
 ( و متابعتها . التصرف في الملك البلدي ) القيام بعمليات الجرد الدوري و البيع و الشراء و الكراء -
 القيام بإجراءات تسجيل األم ك البلدية ومرا بة استعمالها ومتابعة كل العمليات العقارية . -
 إحصاء األم ك البلدية بجميع أنواعها . -

 

II-   : اإلدارة الفرعية للشؤون المالية و تضم 

 المصلحة المالية :   -1
  هذا المصلحة ا :كلف ت  
 الميزانية .إعداد و تنفيذ و تم  -
 القيام بم تلف عمليات التعهد بالنفقات و األمر بصرفها ومسك الحسابات ال اصة بها . -



 إعداد الصفقات وتتبع انجازها والتعهد بالمصاريف وتنفيذها وإصدار األذون بالتزود واألذون بالدفع . -
 مسك الوةائق ودفاتر المحاسبة ال اصة بهذا الشراءات  -
 المالية للبلدية وذلك بمتابعة برامج االستةمار وملفات القروض  مرا بة الحالة -
 إعداد ومتابعة المنا صات وطلبات العروض وإبرام الصفقات . -
 إعداد و متابعة المنا صات وطلبات العروض وإبرام الصفقات واالتفا يات والملحقات والحسابات النهائية . -
 زات والمعدات الضرورية لسير المصالح البلدية وضمان  زنها وتوزيعها .برمجة وا تناء الموارد واألةان والتجهي -
 القيام بعملية تأجير األعوان . -

 تسليم الوةائق اثدارية ذات الصبرة المالية لألعوان . -
 
 :  مصلحة االستخالصات و الشؤون االقتصادية  -2
  هذا المصلحة على : سهر ت
غيرررر المبنيرررة،المعلوم علرررى المحررر ت ذات الصررربرة الصرررناعية و  األراضررريالبلررردي ) المعلررروم علرررى العقرررارات المبنية، بررراألداءالمتعلقرررة  اثحصررراءمتابعرررة و تن ررريم م تلرررف عمليرررات  -

 التجارية 

 غير المبنية  واألراضيلقرارات المتعلقة بالمعاليم المو فة على العقارات لو األوامرمتابعة سير االست  صات الداءات البلدية والسهر على تطبيق  -
 . اثشهارمتابعة سير االست  ص المو ف على  -
 است  ص معاليم االكرية وم تلف االتوات .متابعة سير  -
 أعداد م تلف األزمة الست  ص االداءات البلدية طبقا للنصوص الجاري بها العمل . -
 بإسناد الر ص التجارية للمح ت المفتوحة للعموم . -
 الر ص اثدارية المتعلقة بأشرال الطريق العام .بإسناد  -
 مرا بة التراتيا البلدية و اال تصادية دا ل األسواق . -
 إبرام اللزمات . -

 :  اإلدارة الفنية ##
 تشتمل هذا اثدارا على إدارتين فرعيتين :     

I-    : اإلدارة الفرعية للتهيئة العمرانية 
 وتكلف بالمهام التالية :  
 محتول مجلة التهيئة الترابية والتعمير والتراتيا والقرارات المتصلة بهذا الميدان . تطبيق -
لبيهررررا دراسرررات ملفرررات ر رررص البنررراء والتقاسررريم واثصرررر ح وإبرررداء الررررأي فيهرررا وعرضرررها علرررى اللجرررران واثدارات الم تصرررة وتسرررليم  ررررارات ر رررص البنررراء لطا -

 حسا التراتيا الجاري بها العمل .
والحررردائق  مةرررال التهيئرررة العمرانيرررة الهرررام ومتابعرررة الدراسرررات التفصررريلية لهرررذا المةرررال والعمرررل علرررى احتررررام ت طررريط الشررروارع والسررراحات والمنررراطق ال ضرررراءتطبيرررق  -
. 
 مرا بة تقديم البناءات ومدل احترامها للتراتيا الجاري بها العمل . -



 إعداد الدراسات الفنية للمشاريع . -
 فنية ثجراء الصفقات المتعلقة بالمشاريع البلدية .إعداد الملفات ال -

 و تضم المصالح التالية : 
 مصلحة التهيئة العمرانية والدراسات . -1

 مصلحة التقاسيم والتراخيص العمرانية . -2

II-اإلدارة الفرعية لألشغال والنظافة  : 
 تكلف بالمهام التالية :   
 التعهد بإص ح أو ترميم المنشات البلدية . -
 السهر على تن يم مستودع الحجز والمرازا والتصرف في الم زونات حسا التراتيا الجاري بها العمل . -
   التعهد بشبكة التنوير العمومي وصيانتها . -
 صيانة الطر ات واألرصفة وإص حها وتعهدها . -
 مرا بة استعمال وسائل النقل والمعدات والتجهيزات البلدية والمحاف ة عليها . -
 إعداد المشاريع الفنية المتعلقة بنشاط المصلحة المتعلقة باألشرال وصيانة الطر ات والتنوير العمومي . -
 الجاري بها العمل   لتراتيا قة بمشموالت المصلحة طبقا لالسهر على إعداد الدراسات الفنية للمشاريع البلدية حول الن افة والمحاف ة على البيئة وإعداد الملفات الفنية ثبرام الصفقات المتعل -    

 متابعة تنفيذ المشاريع المتعلقة بن افة المنطقة البلدية . -
 إبداء الرأي في المشاريع المزمع انجازها في المنطقة من حين تأةيرها على المحيط . -
 التعهد بالمصبات وحمايتها بالتعاون مع المصالح الم تصة .  -
 . رعاية المناطق ال ضراء وصيانتها -
 العناية بالم هر الجمالي للبلدية . -
 مرا بة تنفيذ المشاريع البلدية . -
 المحاف ة على ن افة المدينة وشوارعها وطر اتها وساحاتها وحدائقها . -
 ،األوبئة....( السهر على حسن رفع الفض ت المنزلية والصناعية والتجارية وفواضل البناء واألجنة ومقاومة التلون مهما كان نوع  )الحشرات -
 المرا بة الصحية للمح ت العمومية واألسواق ومرا بة المواد الرذائية. -

 والصيانة  األشغالمصلحة  -1

 مصلحة الصحة والنظافة و والمحيط              -2





                                                                     

 

 

 

 

 :قــرار المجلــس البلــدي

 .مشروع التنظيم الهيكلي للبلديةباإلجمـاع على  المجلس البلديوبعد التـداول والنـّقـاش، صـادق السـادة أعضـاء 

II -  2018تحويل اعتمادات بميزانية : 
  : 2018تحويل اعتمادات بميزانية  إلى النقطة الةانية من جدول األعمال و هي بلدية حمام الشط تطرق السيد رئيس ثم       

 و ذلك على النحو التالي :  2018لسنة  األولالمجلس البلدي مشروع  رار في تحويل اعتمادات بميزانية العنوان  أعضاءالسادا  أن ارالمعروض على 

 الزيادة التنقيص

 المبلغ بيان الفصل الفصل المبلغ بيان الفصل الفصل

32-201 
.02 

 26.500.000 المنحة الم ولة لرؤساء البلديات 01.100 2.500.000 العموم إع مو  إرشادعمليات 

 31.000.000 تعهد و صيانة معدات  صوصية 02201-10 3.000.000 ابات االنت 36-02201

    2.000.000 شراء العقا ير 30-02202

    40.000.000 كراء المعدات 30-02202

    5.000.000 االعتناء بحركة المرور و تن يمها 36-02202

    5.000.000 حم ت التطهير و المحاف ة على البيئة 22-03302

 57.500.000 الجملة 57.500.000 الجملة



 :   قــرار المجلــس البلــدي           
 2018العنوان األول لسنة و بعد التـداول والنـّقـاش، صـادق السـادا أعضـاء المجلس البلدي باثجمـاع على مشروع  رار في تحويل اعتمادات بميزانية 

III-  2019مشروع ميزانية : 
 

 

ـلــالفص  

 

رةـالفقـ  

 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

النفقــــــاتبيــــــان   

 

 التقـديــرات

 

 المــالحـظـــات

لو  وان األــات العنــالعنوان األول : نفق       

فر  ــات التصـــالجزء األول : نفق           

ر العمومي ـاألول: التأجيالقسم                 

ديــس البلـالمجل اءـة ألعضــح المخولـالمن   01.100    

....................................المنح المخولة لرؤساء البلديات   01   60 000 000  

......... نــــات المتفرغيـــالمنح الجملية المخولة لرؤساء البلدي 001    60 000 000  

........... منح التمثيل المخولة لرؤساء البلديات غير المتفرغين 002      

...منح التمثيل المخولة لكواهي رؤساء البلديات و المساعدين  02     

01.100جـملـــة الفصــل      60 000 000  

نـــــيار  ـوان القـــر األعـــأجيــت   01.101  

 

  



 الكلفة الجملية  المدة العدد  الخطط

د 55.00  سنة 03 مهندس او تقني  

د 15.000 سنة 02 سائق شاحنة ثقيلة  
 

............................................. األجر األساسي و التدرج  01   671 214 637  

  500 981 107 1  ............................... المنح الخصوصية القارة ) الثابتة (   02 

............................... المنحة الكيلومترية المرتبطة بالرتبة  001    31 680 000  

............................................... منحة التصرف و التنفيذ 002    480 560 500  

................................................منحة التكاليف الخاصة  003    143 040 000  

........................................ منحة السكن المرتبطة بالرتبة 004    …………….  

........................................................... منحة الهندسة 005    24 110 500  

......................................................... منحة المشاريع 006    32 510 000  

............................................... منحة الهندسة المعمارية 007    1 020 000  

............................................................منحة التعمير  008    ....................  

 

ـلــالفص  

 

رةـالفقـ  

 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

النفقــــــاتبيــــــان   

 

 التقـديــرات

 

 المــالحـظـــات

....................................................منحة الوقت الكامل  009    ....................  

...............................................منحة عدم قبول الحرفاء  010    ....................  

.......................................... داغوجيةيمنحة التكاليف الب 013      ....................  

....................................................منحة خطر العدوى  016    ....................  

...............المنحة الخصوصية لمستشاري المصالح العمومية  022    ....................  



................................................منحة العمل اإلجتماعي  023    ....................  

......................................عالمية منحة المعالجة اآللية لإل 025    ....................  

..........................................................منحة الصحافة  034    ....................  

....................................عادة الترتيب المنحة التعوضية إل 036    ....................  

......................................................المنحة التعويضية  049    ....................  

...........................................لية يالمنحة التعويضية التكم 050    ....................  

.........................................منحة مراقبة التراتيب البلدية  090    ....................  

........................منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية  091    370 580 500  

..........................................................منحة االوساخ  092    24 480 000  

.........................................................منحة اإلحصاء  093    ……………  

.............................................المنح المرتبطة بالوظيفة   03   26 400 000  

..........................................................المنحة الوظيفية 001    15 600 000  

.................................................منحة مكلف بمأمورية  002    ....................  

.....................................................المنحة الكليومترية  005    4 080 000  

..............................................................منحة السكن 006    2 100 000  

................................................منحة التكاليف اإلدارية 007    ....................  



................................ المنحة التكميلية للمنحة الخصوصية 008    4 620 000  

 
.........................................المنح الخصوصية المتغيرة   04  1 000 000 

 

 

 

........................ منحة المسؤولية المسندة للوكالء العاديين 070   1 000 000  

 

ـلــالفص  

 

رةـالفقـ  

 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

النفقــــــاتبيــــــان   

 

 التقـديــرات

 

 المــالحـظـــات

...................................المتغيرة المنح غير الخصوصية  05   50 799 680  

.................................. منحة اإلنتاج المدمجة في المرتب 001    20 299 680  

في المرتّب ............................ منحة اإلنتاج غير المدمجة 002    30 500 000  

غير الخصوصية المتغيّرة األخــرى ....................... منحال 003    ....................  

.......................... منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي  06   15 000 000  

............................................. منحة الساعات اإلضافية 001    7 000 000  

..................................................... منحة العمل الليلي 002    8 000 000  

..........................................................المنح العائلية   13   12 920 820  

......................................................... العائليةالمنحة  001    10 000 820  

...................................................منحة األجر الوحيد  002    2 920 000  



............................... المساهمات المحمولة على المشغل  14   317 683 363  

......................................... المساهمة في أنظمة التقاعد 001    226 916 688  

........................... المساهمة في أنظمة الحيطة اإلجتماعية 002    72 613 340  

........................ المساهمة في أنظمة التأمين على المرض 003    ....................  

......... المساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء 004    18 153 335  

............................................................منح أخرى   99   ………………  

01.101جـملـــة الفصــل      2 203 000 000  

نــاريـر القــوان غيــر األعــتأجي   01.102  

 الكلفة الجملية  المدة العدد  الخطط

أشهر 3 30 أعوان اإلنقاذ  د30.000 
 

  

 

 

  010 197 116 أعــوان يشغلـون خـطط وقتيــة ....................................  01 

........................................................جر األساسي األ 001    43 710 000  

............................... الكيلومترية المرتبطة بالرتبة المنحة 002    2 385 000  

............................................. منحة التصرف و التنفيذ 003    36 507 000  

.................................. منحة اإلنتاج المدمجة في المرتب 009    535 020  

............................ اإلنتاج غير المدمجة في المرتبمنحة  010    3 265 000  

      



ـلــالفص رةـالفقـ   الفقـــرة 

 الفرعية
النفقــــــاتبيــــــان   المــالحـظـــات التقـديــرات 

............................................. منحة الساعات اإلضافية 012    ....................  

.....................................................منحة العمل الليلي  013    ....................  

...................... منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية 070    27 994 990  

......................................................... منحة األوساخ 071    1 800 000  

.........................االعوان المتعاقدون و العاملون بالحصة   02   30 000 000  

............................................. التأجير المباشر لألعوان 001   عون إنقاذ 30 000 000 30   

....... التاجير غير المباشر لألعوان )إتفاقيات مع المؤسسات( 002    ....................  

..........................................................المنح العائلية   06   527 379  

......................................................... المنحة العائلية 001    377 379  

................................................... منحة األجر الوحيد 002    150 000  

............................... المساهمات المحمولة على المشغل  07   21 675 611  

......................................... المساهمة في أنظمة التقاعد 001    15 549 011  

........................... المساهمة في أنظمة الحيطة اإلجتماعية 002    4 901 280   

........................ المساهمة في أنظمة التأمين على المرض 003    ....................  

......... المساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء 004    1 225 320  



.................... مكافآت الحضور للمتصرفين ممثلي البلدية   09   ....................  

...المنح المسندة للمتربصين في إطار اإلعداد للحياة المهنية.  10   ....................  

)منحة تكاليف خاصة(..................................  منح أخرى  99   9 600 000  

   
01.102جـملـــة الفصــل   178 000 000 

 

ل      000 000 441 2 جملـــة القـســـم األو 

ح ــالـل المصـــي : وسائـانـم الثـالقس               

 

ةــة المحليــح العموميــر المصالــات تسييــنفق   02.201    

...................................................األكرية و االداءات   01   12.000.000  

.........................................................إستهالك الماء   02   46 000 000  

 

ـلــالفص  

 

رةـالفقـ  

 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

النفقــــــاتبيــــــان   

 

 التقـديــرات

 

 المــالحـظـــات

..........................................  إستهالك الكهرباء و الغاز  03   625 000 000  

..............................................................اإلتصاالت   04   20 000 000  

....................................................اإلتصاالت الهاتفية  001    5 000 000  



......................................................تراسل المعطيات  002    15 000 000  

....................................... إقتناء أثاث للمصالح اإلدارية  05   10 000 000  

................................................................ ودـــالوق  06   288.000.000  

........................................... شراء الوقود لوسائل النقل 001    42 000 000  

ألجهزة التسخيـن ......................................شراء الوقود  002    ....................  

......... حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 003    16 000 000  

....................................شراء الوقود لمعدات خصوصية  004    230.000.000  

......................................................... دــات البريـنفق  07   1 000 000  

  000 000 1 المـراسالت اإلداريـة ................................................. 001  

  .................... نفقـات البريـد األخــرى .............................................. 002  

......................................................... إقتناء المعدات  08   5 000 000  

  000 000 5 إقتناء معدّات التصّرف اإلداري .................................... 001  

.....................................................مصاريف التأمين   09   30 000 000  

..................................................... تأمين وسائل النقل 001    25 000 000  

.......................................................تأمين األشخاص  002    ....................  

.........................................................ات يتأمين البنا 003    5 000 000  



.........................................تامين التجهيزات و المعدات  004    ....................  

...................................................... التعهد و الصيانة  10   160 000 000  

.....................................................ت يااإلعتناء بالبنا 001    10 000 000  

.......................................... تعهد وصيانة و سائل النقل 002    40 000 000  

...................................تعهد و صيانة المعدات و األثاث  003    10 000 000  

.................................. تعهد و صيانة معدات خصوصية 004    

 

100 000 000  

 

ـلــالفص  

 

رةـالفقـ  

 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

النفقــــــاتبيــــــان   

 

 التقـديــرات

 

 المــالحـظـــات

ات اإلدارية ................................مصاريف   11  تنظيف المقر   3 000 000  

.................................................... مصاريف الحراسة  12   ....................  

  .................... المصاريف العاديـة للحراسـة ....................................... 001  

  .................... مصاريف الحراسة عن طريق المناولـة ........................... 002  

.........................................................لوازم المكاتب   13   15 000 000  

............................................................. المطبوعات  14   15 000 000  

............................................................. قـــــوثيـالت  15   ....................  



....................................................... الوثائق المكتوبة 001    ....................  

....................................................... الوثائق األخرى 002    ....................  

...................................................الصحف و المجالت   16   5 000 000  

.............................................. تعليق و نشر اإلعالنات  18   6 000 000  

................................................... مصاريف اإلعالمية  19   20 000 000  

............................................. شراء اللوازم و المعدات 001    16 000 000  

.......................................................شراء منظومات  002    ....................  

......................................................... نفقات الصيانة 003    4 000 000  

..............................نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمية   20   9 000 000  

........................................... إستغالل منظومة " أدب " 001    3 000 000  

....................................... إستغالل منظومة " إنصاف " 002    3 000 000  

........................................ " رشــادإستغالل منظومة "  003    ....................  

........................................ " مدنيــةإستغالل منظومة "  004    ....................  

" التصّرف في موارد الميزانية " ........... إستغالل منظومة  005    3 000 000  

ة ....................................مصاريف اإلستقباالت و اإلقام  21   7 000 000  

................................................مصاريف اإلستقباالت  001    5 000 000  



 

 

................................................ــــــة امـمصاريف اإلق 002   2 000 000  

 

ـلــالفص  
 

رةـالفقـ  
 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

النفقــــــاتبيــــــان   
 

 التقـديــرات
 

 المــالحـظـــات

................................................ات ـــــمصاريف المهم    22   3 000 000 
 

........................................................ األعوانإكساء   23   35 000 000  

الموّحد ...........................إكساء األعوان الخاضعين للزي  001    ....................  

.................................... إكساء العملة و اعوان اإلستقبال 002    35 000 000  

............................................. لـإرجاع مصاريف التنق  24   ....................  

.................................................. المنحة اليومية للتنقل  001    ....................  

............................................المنحة الكيلومترية للتنقل  002    ....................  

....................................ل األشخاص إرجاع مصاريف نق    25   ....................  

............................................. رسكلة األعوانتكوين و  28   5 000 000  

........................................................ملتقيات للتكوين  001    ....................  

....................................................... تربصات تكوين 002    5 000 000  

.......................................................التكوين المستمّر  003    ....................  

................................................. التكوين في اإلعالمية 004    ....................  



.......................................... نفقات طبية لفائدة األعوان  30   3 000 000  

.......................................................... نفقات التداوي 001    1 000 000  

.................................... شرأء األدوية و المواد الصيدلية 002    2 000 000  

..................................... و المناظرات اإلمتحاناتتنظيم   31   ....................  

................................... عمليات اإلرشاد و إعالم العموم  32   5 000 000  

........................................ تظاهرات دورية و إستثنائية  36   25.000.000  

.....................................................الحفالت العمومية  001    25.000.000  

.............................................................. اإلنتخابات 002      

................................. مصاريف النزاعات و التعويضات  38   10 000 000  

................................ مصاريف أخرىأتعاب و إختبار و  001    4 000 000  

........................................... اتضدفع الخطايا و التعوي 002    6 000 000  

 

 
39 

 
........................................................معاليم التسجيل   

 

1 000 000 
 

 

ـلــالفص  
 

رةـالفقـ  
 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

النفقــــــاتبيــــــان   
 

 التقـديــرات
 

 المــالحـظـــات

........................................................معاليم الجوالن   40   3 000 000  

.......................................................... معاليم جوالن 001    3 000 000  

......................................................... معاليم العبور  002    ...................  



.................................... طبع و نشر الوثائق و المجالت  42   ...................  

............................................... مصاريف إعداد األمثلة  43   1 000 000  

...................................................... تعويضات مختلفة  45   ……………  

.......................................... خدمات أخرى لفائدة اإلدارة  47   15 000 000  

................................................. المعداتنقل األثاث و  001    ...................  

.......................................اإلختبار و المراقبة و التحاليل  003    …………..  

  000 000 5 اتّفاقيات مع أطبّـاء ..................................................... 005  

  000 000 10 اتّفاقيات مع مؤّسسات ................................................. 006  

........................................ المنحة المخولة لقابض المالية 010    ...................  

........................ المنحة المخولة لوكالء المقابيض المنتفعين 011    ...................  

....................................................... تسديد المتخلدات  80   52 000 000  

................... متخلدات تجاه الشركة الوطنية لتوزيع البترول 002    …………….  

................. للكهرباء و الغازمتخلدات تجاه الشركة التونسية  003    …………...  

........ متخلدات تجاه الشركة الوطنية إلستغالل و توزيع المياه 004    ……………  

.................. تونس تصاالتمتخلدات تجاه الديوان الوطني ال 005    ...................  

................... التونسيةمتخلدات تجاه المطبعة الرسمية للبالد  006    ...................  

............................. متخلدات تجاه شركة الخطوط التونسية 007    ...................  

  ...................  ........... متخلدات تجاه شركة التونسية للتأمين و إعادة التأمين 010  

............... الوكالة التونسية لإلتصال الخارجيمتخلدات تجاه  011    ...................  



..................... متخلدات تجاه الوكالة الوطنية لحماية المحيط 012    ...................  

............. للتصّرف في النفايات الوطنيةمتخلدات تجاه الوكالة  013    …………….  

..................... للخدمات البيئيةمتخلدات تجاه الوكالة البلدية   014    …………….  

مؤّسسات عمومية أخرى  متخلدات تجاه 020   ………………. ……………  

الخــواص .............................................. متخلدات تجاه 021    52 000 000  

 
.............................................. نفقات التصرف األخرى  99  ...................  

 
  

02.201جـملـــة الفصــل   1.435.000.000 
 

ـلــالفص رةـالفقـ   الفقـــرة 

 الفرعية

النفقــــــاتبيــــــان   المــالحـظـــات التقـديــرات 

 مصاريف إستغالل و صيانة التجهيزات العمومية   02.202
  

................................... النفقات المباشرة لتنظيف المدينة  30   55 000 000  

........................................................... شراء العقاقير 001    5 000 000  

.............................اإلعتناء بالمعدات الصغيرة و تجديدها  002    10 000 000  

........................................................... كراء المعدات 003    ………………  

.............. نفقات إستغالل المصب المراقب و مراكز التحويل 004    40 000 000  

................................. تنظيف المدينة عن طريق المناولة  31   ...................  

  ................... المناولـة العاديـة ........................................................ 001  



: النظافة وسالمة المحيط ...........32المناولـة في إطار اآلليـة  002    ...................  

جمع الفضالت وتثمينها ..........: 40المناولـة في إطار اآلليـة  003    ...................  

........................................... اإلعتناء بالتنوير العمومي  32   50 000 000  

....................................... اإلعتناء بالطرقات و األرصفة  34   50 000 000  

..................................................................اإلعتناء  001    50 000 000  

....................................شراء معدات صغيرة و صيانتها  002    ...................  

........................................................... كراء المعدات 003    ...................  

......................... نفقات اإلعتناء بحركة المرور و تنظيمها  36   10 000 000  

.................................. اإلعتناء بحركة المرور و تنظيمها 001    10 000 000  

..................................................شراء معدات صغيرة  002    ...................  

..........................اإلعتناء بالخنادق وشراء أجهزة صغيرة   38   20 000 000  

.......................................اإلعتناء بتجهيزات خصوصية   40   10 000 000  

.................................................... بالنافوراتاإلعتناء  001    ...................  

           ة ـات العموميااااااـااااااـزة بالساحـااااااـاإلعتناااااااء بااااااالتجهيزات المركّ  002  

....................................................... ل المدنـــو مداخ  

 

10 000 000 

 

................................................... بأفواه المياه اإلعتناء 003    ...................  

..............................اإلعتناء بتجهيزات خصوصية أخرى  009    ...................  



 

 
....................................................... حديقة الحيوانات  42  ...................  

........................................................ شراء الحيوانات 001    ...................  

...................................... تغذية الحيوانات و اإلعتناء بها 002    ...................  

................................... شراء تجهيزات و معدات الحديقة 003    ...................  

........................اإلعتناء بالتجهيزات و المعدات و صيانتها  004    ...................  

......................................... اإلعتناء بالنباتات و األشجار 005    ...................  

وشراء معدأت صغيـرة  ........... اتـالنباتاإلعتناء بالحدائق و  44   40 000 000  

المباشرة ...............................................اإلعتناء نفقات  001    40 000 000  

.......................................... عن طريق المناولةاإلعتناء  002    ...................  

.................................................... الشواطئباإلعتناء   45   10 000 000  

المباشرة ...............................................اإلعتناء نفقات  001    10 000 000  

.......................................... عن طريق المناولةاإلعتناء  002    ...................  

........................... صيانة المنشآت و التجهيزات الرياضية  46   10 000 000  

......... التجهيزات العمومية انةـالل وصيـستغرى الـنفقات أخ  99   …………….  

   
02.202جـملـــة الفصــل   255 000 000 

 



02.230 
  

ات ـالوكاالت و المؤسس رــة بتسييـاص  ـف خـاريـمص

............................... ةـالبلديوالهياكل العموميـة   

 

................... 

 

   
02.230جـملـــة الفصــل   …………… 

 

   

  1690.000.000 جملـــة القـســـم الثــانـي

   
ل العمومي ـالقسم الثالث : التدخ     

 

يـاعـدان اإلجتمـي الميـالت فــتدخ     03.302    

...........للجمعيات و المنظمات ذات الصبغة اإلجتماعية  منـح  08   47 000 000  

وان ــوان األعـــد بعنــة التقاعـــل في أنظمــة المشغــــمساهم  10 

............................................... ن على التقاعدــالمحالي  

 

65.000.000 

 

............................................... المساهمة بعنوان التنفيل 001    

 

 

10.000.000  

 

ـلــالفص  

 

رةـالفقـ  

 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

النفقــــــاتبيــــــان   

 

 التقـديــرات

 

 المــالحـظـــات

 
................................... المساهمة بعنوان تعديل الجرايات 002   105 000 000  

......................................المساهمة بعنوان ضم الخدمات  003    ...................  

 
........................................................الجراية العمرية   20  ................... 

 



..................................................... اإلسعاف العمومي  21   ……………  

.................................................مصاريف دفن الفقراء  001    ……….  

........................................ فاةرمصاريف النبش و نقل ال 002    ...................  

 
.......................................................الصحة العمومية   22  25 000 000 

 

............................. مقاومة الحشرات و الحيوانات الشاردة 001    5 000 000  

............................حمالت التطهير و المحافظة على البيئة  002    20 000 000  

............................................اإلعتناء بالمحالت الدينية   23   2 000 000  

............................................................ نفقات صيانة 001    ...................  

.............................................................شراء لوازم  002    2 000 000  

............................................ مصاريف الوقاية الصحية  25   50 000 000  

........................................................ جوائز و مكافات  40   2 000 000  

......................................................... ةـإستثنائي منـح  41   ………….  

.......................................................... تدخالت أخرى  99   …………..  

   
03.302الفصــل جـملـــة   191.000.000 

 

نـــويـم و التكـــدان التعليــالت في ميـــتدخ     03.303    

التكوين ودعم الال مركزيـة ...............المساهمة لفائدة مركز   04   10 000 000  

  ...................  ................................................... نقل التالميذ الفقراء  20 

......................................................... جوائز مدرسية  21   1 000 000  



.......................................................... تدخالت أخرى  99   ................... 

 

 

 

 

 03.303جـملـــة الفصــل    
 

11 000 000  

 

 

03.304 

 

01 

  

 المساهمة لفائدة الودادية بعنوان خدمة تذاكر األكل لألعوان...

 

70 000 000 

 

 

 

 

 

 

  000 000 70 03.304جملة الفصل    
 

ـلــالفص  

 

رةـالفقـ  

 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

النفقــــــاتبيــــــان   

 

 التقـديــرات

 

 المــالحـظـــات

ةـاب و الطفولــة والشبـالثقافن ــالت في مياديـتدخ     03.305    

............................... تدخالت في مجال الكتاب و المطالعة  02   ……………  

...........................................تدخالت في مجال المسرح   03   ...................  

.............ة ــون الشعبيــى و الفنـال الموسيقــتدخالت في مج  05   ...................  

.......................................رات ثقافية و مهرجاناتــتظاه  06   10 000 000  

........... المساهمة في تنظيم المهرجانات و التظاهرات الثقافية 001    ...................  

........................... تنظيم المهرجانات و التظاهرات الثقافية 002    10 000 000  



.......................................................... شراء عروض 003    ...................  

..................الثقافية الفرق لجمعيات ولفائدة الل جان وا منـح  07   10 000 000  

الت   10  ................................................ لفائدة الشبابتدخ   10.000.000  

الت   11  الطفولة ................................................لفائدة تدخ   5.000.000  

................................. تدخالت لفائدة الجمعيات الرياضية  12   63 000 000  

.......................................................... تدخالت أخرى  99   ...................  

   
03.305جـملـــة الفصــل   98.000.000 

 

اديــدان اإلقتصــي الميـالت فــتدخ     03.306    

........................لفائدة منظمات ذات صبغة إقتصادية  منــح  04   ...................  

........................................ يـدان الفالحـتدخالت في المي  10   ...................  

........................................ تدخالت في الميدان الصناعي  11   ...................  

....................................... احيــتدخالت في الميدان السي  12   ...................  

..................................................... رىـــالت اخـــتدخ    99   ...................  

   
03.306جـملـــة الفصــل   ……………. 

 

ةــات العالميــي المنظمـات فــالمساهم   03.307    

...........................................ة ـمنظمات ذات صبغة عام    01   ...................  



.....................................العالمية للمدن المتوأمة   الجامعة 080    

 

...................  

 

ـلــالفص  

 

رةـالفقـ  

 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

النفقــــــاتبيــــــان   

 

 التقـديــرات

 

 المــالحـظـــات

......................................منظمات ذات صبغة خصوصية   02   ...................  

.................................................. منظمة المدن العربية 800    ...................  

.................................منظمة العواصم و المدن اإلسالمية  801    ...................  

  
........................................... منظمة مدن التراث العالمي 802  ................... 

 

.................................................. إتحاد المدن اإلفريقية 803    ...................  

  ................... الجمعية الدولية لرؤساء العواصم والمدن الناطقة بالفرنسية .... 804  

.............................. أخرى عالمية مساهمات في منظمات  99   ...................  

   
03.307جـملـــة الفصــل   ………….. 

 

رىـل أخـة و هياكـات المحليـاون مع الجماعــالتع   03.310    

  ...................  الداخليــة ..........................التعاون مع الجماعات المحلية   01 

.التعاون مع الجامعة الوطنية للمدن التونسية والمساهمة فيها  02   5 000 000  

..............قية يفرالتعاون و التوأمة مع الجماعات المحلية اإل  03   ...................  

............. بيةوالتعاون و التوأمة مع الجماعات المحلية األور  04   ...................  



كيةياألمروالتعاون و التوأمة مع الجماعات المحلية اآلسيوية   05   ...................  

............................... رىـأخ وهياكـلالتعاون مع منظمات   99   ...................  

................................ تونسية وهياكلالتعاون مع منظمات  001    ...................  

...............................ة ــأجنبي وهياكلالتعاون مع منظمات  002    ...................  

   
03.310جـملـــة الفصــل   5 000 000 

 

   
  375.000.000 جملـــة القـســـم الثـالــث

ةـارئــف الطر  ـات التصـقـالقسم الرابع : نف     

عــة                      وغيـر الموز 

  

 

.....................................ةـــــــارئـف الطر  ـــالتص نفقــات   04.400  ………..  

عـة......................................ف التصر   نفقــات   04.401 غير الموز   …………….  

  …………… جملـــة القـســم الرابــع   

ل      4.506.000.000 جملـــة الجــزء األو 

 

ـلــالفص  

 

رةـالفقـ  

 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

النفقــــــاتبيــــــان   

 

 التقـديــرات

 

 المــالحـظـــات

ن ـد الديــوائـي : فـانـزء الثـالج       



ن ــد الديـوائـالقسم الخامس : ف           

يــن الداخلـــد الديــفوائ   05.500    

دة ــروض و مساعــدوق القــدى صنـفوائد القروض المبرمة ل  03 

..................................................... المحليةالجماعات   

201 000 000  

  ................... فوائد القروض المبرمة لدى مؤس سات أخـرى ...................  04 

............................... فوائد القروض المبرمة لدى الخزينة  05   

 

...................  

   
05.500جـملـــة الفصــل   201 000 000 

 

يــارجـن الخــد الديـــفوائ   05.501    

........................................... ـةالخارجي القروضفوائد    03   ...................  

ــة الموظ فـة ...............................الخارجي القروضفوائد   04   

 

 

...................  



   
05.501جـملـــة الفصــل   ................ 

 

   

ســم الخامـــة القســـجمل  201 000 000 
 

   
ي ــانـزء الثــــة الجـــجمل  201 000 000 

 

   
وان األول ـات العنــة نفقــجمل  4.707.000.000  

 : قــرار المجلــس البلــدي
 . 2019ميزانية بلدية حمام الشط لسنة باثجمـاع على مشروع  المجلس البلديو بعد التـداول والنـّقـاش، صـادق السـادا أعضـاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
IV- :النظام الداخلي للمجلس البلدي 

أعضاء المجلس البلدي النظام الداخلي للمجلس البلدي حيث اخذ الكلمة السيد المنصةف سةاعي و صةرن أن  ةذا على أنظار رئيس البلدية  عرضو في األخير 
 :  المشروع ال يعنينا ككتلة حركة النهضة و إن وقع التطرق لهذه النقطة أي عرض  ذا المشروع للمصادقة فإننا سننسحب و بالفعل انسحب كل من

 ميساء بنالطا ر . –هادي روين ال –تيسير العكرمي  –المنصف ساعي 
 بعد ذلك عرض رئيس البلدية النظام الداخلي للمجلس البلدي و بدأت المناقشة فصال فصال ووقع المصادقة عليه باإلجماع .

 

 يــــلـــداخـــنظام الـال
 طــشــام الــمــة حـــلديـــجلس بـمــل

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  :  تاريخ المصادقة   

  تاريخ و مراجع النشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية :   



 ،حمام الشط إن المجلس البلدي لبلدية

 . منها 215وخاصة الفصل  2018ماي  9المؤرخ في  2018لسنة  29بعد االطالع على مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقــــــــــانون األســــــــاسي عــــــــدد  

 . المتعلقة بتنصيب المجلس البلدي الجديد 2018جوان  26وعلى مداولة المجلس البلدي بتاريخ 

 . اآلتي بيانه 2023 – 2018قرر المصادقة على النظام الداخلي للمجلس البلدي للنيابة البلدية 

 

 حمام الشط النظام الداخلي للمجلس البلدي لبلدية

 الباب األول

 في األحكام العامة

لحر في إطار وحدا بلدية حمام الشط جماعة محلية تتمتع بالش صية القانونية واالستق لية المالية واثدارية يدير شؤونها مجلس منت ا وفق مبدأ التدبير االفصل األول: 
 .الدولة

 . واجتماعات لجان  وممارسة المجلس ورئيس  وهياكل  لص حياتهم يضبط هذا الن ام الدا لي  واعد تسيير أشرال المجلس البلدي وهياكل  وكيفية انعقاد جلسات : 2الفصل 

 .من مجلة الجماعات المحلية 225و 222و 215كما يضبط األحكام المتعلقة بالمسائل المنصوص عليها بالفصول 

ء من ينوب  على حسن تطبيق أحكام  بعد د ول  حيز يعتبر هذا الن ام الدا لي ملزما لكافة أعضاء المجلس وهياكل  ويسهر رئيس المجلس أو عند اال تضا: 3الفصل 
 . التنفيذ

 الباب الثاني

 في جلسات المجلس البلدي

 القسم األول

 في تركيز المجلس البلدي

 .الجماعات المحليةمن مجلة  216أيام من تاريخ اثع ن النهائي للنتائج وفقا لمقتضيات الفصل  8تعقد الجلسة األولى للمجلس البلدي في أجل أ صاا : 4الفصل 

 . ت صص الجلسة األولى ألداء القسم وانت اا رئيس المجلس ومساعدي  وتوزيع حصص اللجان البلدية بين القائمات: 5الفصل 



لمضمنة بمطلا الترشح المودع لدل توج  الدعوا لكافة أعضاء المجلس البلدي الذين تم التصريح بفوزهم في االنت ابات البلدية وفق النتائج النهائية على العناوين ا: 6الفصل 
أو بأي وسيلة تبليغ تترك أةرا كتابيا في أجل ال يقل عن ة ةة أيام من تاريخ موعد  الهيئة العليا المستقلة ل نت ابات من   ل رسالة مضمونة الوصول مع اثع م بالبلوغ

 . انعقاد الجلسة

 .ولى للمجلس البلدي بب غ يعلق بمقر البلدية ويدر  بمو عها اثلكتروني إن وجديتم إع م متساكني البلدية بتاريخ الجلسة األ:7الفصل 

من وتضمن في  الصبرة تعقد الجلسة بمقر البلدية أو بأي فضاء آ ر م ئم بتراا البلدية من غير مقرات الوالية أو المعتمدية تتوفر في  شروط النفاذ إلي  واأل: 8الفصل 
 .لحيادالعمومية ل جتماع ومبدأ ا

 :أيام من تاري ها كما يتولى 5يتولى الكاتا العام للبلدية استكمال إعداد المتطلبات اللوجستية لتيسير انعقاد الجلسة  بل : 9الفصل 

 .رمسك دفتر مر م لتسجيل الحضو •

 .األعضاء لنشرا فيما بعد حسا اثجراءات المعمول بهاإعداد مشروع محضر الجلسة األولى للمجلس البلدي )محضر التنصيا( على أن يؤشر علي  من  بل كامل .  •

 .وفي صورا تريا الكاتا العام أو عدم وجودا يتم تعيين أحد مو في البلدية )إطار( ثنجاز األعمال المذكورا في اآلجال المطلوبة

ــــــــاعات المحلية وتوفير نسخ بعـــدد أعضـــــاء المجلـــس البلدي من مجلـة الجمـــــ 213يتولى الكاتا العام إعداد ور ة تتضمن نص القسم طبقا لمقتضيات الفصل 
 .وتس يـــــــــــر أعوان من البلدية ثسناد أشرال الجلسة األولى في عملية اال تراع

عقاد بعد ة ةة أيام على األ ل من تاريخ ال تكون الجلسة  انونية إال بحضور أغلبية أعضاء المجلس. وفي صورا عدم اكتمال النصاا يدعى المجلس ل ن: 10الفصل 
 .من مجلة الجماعات المحلية 220الجلسة األولى وتكون الجلسة في هذا الحالة  انونية مهما كان عدد األعضاء الحاضرين وفقا لمقتضيات الفصل 

 .ى غاية انت اا الرئيس الذي يتسلم رئاسة الجلسة مباشرا بعد انت اب يترأّس الجلسة العضو األكبر سنا من األعضاء غير المترشحين لرئاسة البلدية وذلك إل: 11الفصل 

 االبتدائيةمن المجلة بحضور رئيس المحكمة  213يتولى رئيس الجلسة دعوا أعضاء المجلس البلدي الحاضرين ألداء القسم المنصوص علي  بالفصل  :12الفصل 
 .الم تصة أو من ينوب 

 .كاتا تعين  المحكمة االبتدائية الم تصة ترابيا يتم تحرير محضر أداء القسم من  بل

العام للبلدية ثعداد محضر  وعلى كل عضو متريا أن يتولى أداء القسم لدل رئيس المحكمة االبتدائية أو من ينوب   بل مباشرا عضويت  بالمجلس البلدي ويرافق  الكاتا
 .في الررض

من مجلة الجماعات المحلية المتعلق بتفرغ رؤساء  6اا رئيس البلدية، تذكير الحضور بمقتضيات الفصل يتولى رئيس الجلسة،  بل الشروع في انت : 13الفصل 
 . المجالس المحلية



) امسا( من القانون األساسي المتعلق باالنت ابات واالستفتاء يترشح رؤساء القائمات الفائزا في االنت ابات لمنصا رئيس  117وفقا لمقتضيات الفصل :14الفصل 
المجلس من طرف األعضاء انت ابا حّرا، سريا، نزيها وشفافا. ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحّصل على  وينت ا رئيسلمجلس البلدي وذلك في جلست  األولى. ا

 .األغلبية المطلقة لألصوات

المترشحان المتحص ن على الرتبة األولى والةانية حسا عدد األصوات وفي صورا عدم حصول أي من المترشحين على األغلبية المطلقة، تنّ م دورا ةانية، يتقّدم لها 
 .المتحصل عليها في الدورا األولى

 .ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحّصل على أكةر األصوات

 . اسن األصرروفي حالة تساوي األصوات بين المترشحين يتّم ترليا 

 .المجلس البلدي يتولى رئيس الجلسة تسليم الرئاسة للرئيس المنت ا على إةر اثع ن عن نتائج انت اا رئيس: 15الفصل 

من  245فصل يتولى المجلس البلدي برئاسة الرئيس المنت ا و  ل الجلسة األولى تحديد عدد مساعدي  على أال يتجاوز عددهم األربعة وفقا لمقتضيات ال: 16الفصل 
 .مجلة الجماعات المحلية

 .لرئيس المجلس بنفس الصيرة التي تمت بالنسبة للرئيس على أن يكون المترشحين من جنس م تلف عن جنس الرئيس يتم انت اا المساعد األول

سنة ال يتم اعتماد  اعدا السن في هذا  35يتم انت اا المساعد الةاني بنفس الصيرة التي تمت بالنسبة للرئيس، وفي حالة كان سن رئيس المجلس أو المساعد األول أ ل من 
 .ترشحال

 .يتم انت اا بقية المساعدين كل على حدا وفق نفس اثجراءات ويتم ترتيبهم تباعا بعد المساعد الةاني حسا ترتيبهم في اال تراع

 .يعتبر المساعد األول نائا أول لرئيس المجلس البلدي ويعتبر المساعد الةاني نائبا ةاني لرئيس المجلس البلدي

اء المجلس البلدي   ل الجلسة األولى للمجلس إيداع عنوان  الم تار والعنوان اثلكتروني عند توفرا الذي يتعين توجي  الدعوات إلي  يتولى كل عضو من أعض: 17الفصل 
 .درءا لكل تجاوز ولضمان وصول الدعوات في اثبان ور م هاتف  الجوال و يكون العنوان المودع العنوان المعتمد عند كل نزاع محتمل

 القسم الثاني

 في جلسات المجلس البلدي

 :يعقد المجلس البلدي سنويا أربع دورات عادية   ل األشهر التالية كما يلي: 18الفصل 

 فيفريشهر: األولىالدورة - 

 ماي شهرالدورة الثانية:- 

 شهر جويليةالدورة الثالثة: - 



 شهر نوفمبر: الرابعةالدورة - 

 . األنفة الذكريجتمع المجلس   ل النصف الةاني من األشهر 

 . تنعقد دورات المجلس   ل نهاية األسبوع إال في الحاالت االستةنائية أو لموجبات العطل الرسمية

يوما، ي صصها المجلس لمنا شة م تلف تقارير اللجان بحضور أعضاء اللجنة من غير  15يتم عقد جلسات سنوية   ل شهر أكتوبر  بل تاريخ المصاد ة على الميزانية بـ 
 .أعضاء المجلس البلدي

 .تحال التقارير إلى أعضاء المجلس البلدي لمنا شتها وإبداء الرأي في شأنها

 .تحال التقارير على المجلس البلدي للمصاد ة عليها وذلك بعد تضمينها المقترحات المتفق عليها

 . الدوراتشتمل دورا المجلس البلدي على جلسة أو أكةر حتى إتمام جدول أعمال : 19الفصل 

 جلستان .ال يتجاوز عدد جلسات الدورا في كل الحاالت 

 .يحدد المجلس البلدي با تراح من المكتا البلدي تواريخ الجلسات

 . تبقى الجلسة المتعلقة بالمصاد ة على مشروع ميزانية البلدية مفتوحة إلى غاية المصاد ة

كلما دعت الضرورا لذلك بدعوا من رئيس  أو بطلا من ةلن أعضائ  وبطلا من عشر النا بين المسجلين يمكن للمجلس البلدي أن يعقد جلسات استةنائية :20الفصل 
 . بالسجل االنت ابي على أن يكون هذا الطلا مصحوبا بالموضوع أو المواضيع المقترح إدراجها بجدول األعمال

المجلس البلدي ألسباا موضوعية وبعد التشاور مع المكتا البلدي الدعوا للجلسة بمكان آ ر بتراا يجتمع المجلس البلدي بمقر البلدية. غير أن  يمكن لرئيس :21الفصل 
 . مية ل جتماع ومبدأ الحيادموالبلدية على أن تتوفر في  شروط النفاذ إلي  واألمن وتضمن في  الصبرة الع

 .ريخ انعقادها عن طريق التعليق بمد ل البلدية وبم تلف وسائل اثع م المتاحةجلسات المجلس البلدي علنية ويحضر العموم أشرالها ويعلن عن تا: 22الفصل 

 . يمكن للمجلس المصاد ة على سرية الجلسة بطلا من ةلن أعضاءا أو من رئيس  وبموافقة ةلةي األعضاء الحاضرين: 23الفصل 

المجتمع المدني ووسائل اثع م وجميع األش اص الذين ال ع  ة لهم بجدول أعمال الجلسة في حالة إ رار جلسة سرية يأمر الرئيس بإ  ء القاعة من العموم ومن ممةلي 
 .  بل متابعة أشرالها

 .يرتها العلنيةعندما ينتفي السبا الذي تطلا عقد جلسة سرية يمكن للمجلس وفق نفس اثجراءات المنصوص عليها بهذا الن ام الدا لي استئناف الجلسة في ص

 .ر الكاتا العام للبلدية جلسات المجلس الذي يتولى كتابت يحض :24الفصل 



ويت وال يمكن لهم ويمكن لرئيس المجلس البلدي أن يستدعي إطارات من أعوان البلدية أو أي ش ص م تص يمكن أن يفيد برأي  لدل المجلس دون المشاركة في التص
 . ون رأيهم استشارياأ ذ الكلمة إال بإذن من الرئيس مع التزام الحياد المطلق. و يك

 

 القسم الثاني

 في الدعوات لجلسات المجلس البلدي

 .تتم دعوا المجلس البلدي ل جتماع من  بل رئيس  أو من ينوب :25الفصل 

أودعوها لدل البلدية أةناء توج  الدعوات عن طريق بريد مضمون الوصول أو بأي وسيلة تترك أةرا كتابيا إلى عناوين أعضاء المجلس الم تارا والتي : 26الفصل 
 . الجلسة األولى للمجلس كما يمكن توجيهها إلى عناوينهم بالبريد االلكتروني متى أمكن إةبات بلوغها

سائل التي لمتوج  الدعوات بصفة فردية إلى كافة أعضاء المجلس مرفقة بجدول أعمال الجلسة أو الجلسات التي سيعقدها المجلس وبملحو ات تفسيرية حول ا:27الفصل 
 .وم وساعة ومكان الجلسةستعرض على التداول أةناء الجلسة والوةائق ذات الصلة بالنقاط المدرجة في جدول األعمال وعند اال تضاء بتقارير اللجان وتحدد الدعوا ي

من يقوم بكتابة المجلس كما يدر  بالمو ع يتم تضمين الدعوات بدفتر م صص لمداوالت المجلس مر م ومؤشر على كل صفحة من صفحات  من  بل رئيس المجلس و
 . االلكتروني للبلدية إن وجد ويتم تعليق الدعوا للعموم بمد ل مقر البلدية

 .يتم توجي  الدعوات من  بل رئيس المجلس إلى أعضاء المجلس  مسة عشر يوما  بل تاريخ اجتماع المجلس على األ ل:28الفصل 

  إلى يومين ويتم االجتماع حاال في حالة التأكد القصول غير أن  يرجع للمجلس البلدي تقدير حالة التأكد عند عقد الجلسة المتأكدا ويمكنفي حالة التأكد يتم ا تصار األجل 
 . تأجيل الن ر في جدول أعمال الجلسة إلى جلسة الحقة

 . بالنسبة لمشروع الميزانية وماي 15يتعين وجوبا توجي  ملفات الصفقات والعقود  بل  مسة أيام من انعقاد الجلسة و بل

 

 القسم الثالث

 في جدول األعمال

 .يضبط رئيس المجلس جدول األعمال بالتعاون مع أعضاء مكتا المجلس: 29الفصل 

بكل الوسائل المتاحة يتم إع م العموم بجدول األعمال وتاريخ وتو يت الجلسة ومكان انعقادها في نفس يوم توجي  الدعوات لألعضاء من   ل النشر : 30الفصل 
 . والتعليق بمقر البلدية

 .يمكن ألعضاء المجلس أن يقدموا للرئيس بصفة فردية أو جماعية طلبا كتابيا  صد إدرا  كل نقطة تد ل في ص حيات المجلس في جدول األعمال:31الفصل 



 .يقدم الطلا في أجل شهر على األ ل  بل انعقاد الجلسة

ترحة معل  ويبلغ لمقدم الطلا ويحاط المجلس علما عند افتتاح الجلسة بالنقاط المقترحة التي تم رفضها دون منا شتها ويدون ذلك وجوبا يكون رفض إدرا  كل نقطة مق
وجوبا في  ا تسجلفي محضر الجلسة. وفي حال تقدم نصف أعضاء المجلس على األ ل بطلا كتابي  صد إدرا  نقطة تد ل في ص حيات المجلس في جدول األعمال فإنه

 .جدول أعمال الجلسة

 . يعترض رئيس المجلس على منا شة كل نقطة غير مدرجة في جدول أعمال الجلسة

ددا دون يمكن ألعضاء المجلس بصفة فردية أو جماعية توجي  أسئلة كتابية لرئيس المجلس حول كل مسألة تهم ص حيات المجلس على أن يكون السؤال مح:32الفصل 
أو  جهة معينة أو  دمة أغراض تهم أحد أعضاء المجلس سواء كان ذلك بصفة ش صية أو بصفت  مساهما أو وكي  عن غيرا أو لفائدا زوج  أو أصول توجي  تهم إلى 

 .فروع 

لمجلس وترتا حسا تاريخ التوصل تودع األسئلة المذكورا مو عة من  بل العضو أو أحد أعضاء المجموعة المعنية لدل كتابة المجلس شهرا على األ ل  بل انعقاد دورا ا
 .بها وتسجيلها

 .يجيا رئيس المجلس أو أحد مساعدي  عن األسئلة المبرمجة في الجلسة الم صصة لذلك: 33الفصل 

مدا ال تتجاوز ة ن ي تعطى الكلمة   ل الجلسة الم صصة للجواا عن األسئلة الكتابية لصاحا السؤال أو أحد أعضاء المجموعة المعنية لتقديم مل ص عن السؤال ف
 .د ائق

 .يتولى الرئيس أو أحد مساعدي  اثجابة عن السؤال الكتابي في مدا ال تتجاوز ة ن د ائق

 .يمكن لصاحا السؤال أو أحد أعضاء المجموعة المعنية التعقيا على الجواا في مدا ال تتجاوز ة ن د ائق

 .مدا ال تتجاوز ة ن د ائق يمكن للرئيس أو أحد أعضاء المكتا الرد على التعقيا في

ويض إذا تعذر على العضو الذي تقدم بالسؤال الكتابي، بصفة فردية، حضور الجلسة يمكن أن ينوا عن  أحد أعضاء المجلس في عرض هذا السؤال بتف:34الفصل 
 .لسة المواليةمكتوا من العضو المتريا، وفي حالة عدم استيفاء هذا الشرط، يؤجل عرض السؤال والجواا عن  إلى الج

أو لرؤساء اللجان أو رؤساء الدوائر حول مسائل  يمكن ألعضاء المجلس البلدي بصورا فردية أو جماعية تقديم أسئلة شفاهية لرئيس البلدية أو ألحد مساعدي :35الفصل 
 .تهم أعمال البلدية في آ ر الجلسة  بل  تمها وتدون ضمن محضر الجلسة

 .من  بل أصحابها إلى رئيس الجلسة في بداية الجلسة وتضمن بالمحضريتم تسليم األسئلة الشفاهية 

أو طبيعتها أن يؤجل اثجابة عليها على أن تتم  لرئيس المجلس أو، بإذن من ، ألحد من وجهت إليهم األسئلة اثجابة آ ر الجلسة غير أن  يمكن للرئيس اعتبارا ألهمية األسئلة
 .مباشرا وجوبا ضمن جدول أعمالها في آ ر الجلسة ال حقة مباشرا وتدر 



 .يمكن تن يم جلسات استماع لرئيس المجلس البلدي أو ألحد مساعدي  ورؤساء الدوائر ورؤساء اللجان

واحدا وال يعقا يمكن لرئيس المجلس أو لمن وجهت ل  األسئلة الكتابية أو الشفاهية أن يضم مجموعة من األسئلة ذات الموضوع الواحد ويجيا عنها بإجابة : 36الفصل 
 . على إجابت  إال مرا واحدا وللرئيس أو لمن وج  ل  السؤال الرد على التعقيا بصورا نهائية

يس المجلس ال يمكن أن تكون األسئلة الكتابية أو الشفاهية متعلقة بمواضيع ال ت ص المصالح البلدية أو متضمنة توجي  تهم للرير بصورا ش صية. لرئ: 37الفصل 
 . ن اثجابة في هذا الحاالت أو في صورا تعلق السؤال بموضوع تم التداول حول  سابقا ويتم إع م األعضاء المعنيين بذلك كتابيااالمتناع ع

 .أيام 7تدون األسئلة واألجوبة المقدمة في محضر الجلسة، ويتم نشرا بكل الوسائل المتاحة وتعليق  بمقر البلدية   ل : 38الفصل 

 الباب الثالث
 سيير الجلساتفي ت

 القسم األول
 في تنظيم حضور جلسات المجلس البلدي

 .يعتبر حضور أعضاء المجلس البلدي لجلسات  إجباريا: 39الفصل 

أشرال  تتاحيمضي كل عضو حضر بقاعة الجلسة، ال بمقر البلدية، على ور ة الحضور  بل افتتاح أشرال الجلسة وعلى الذين التحقوا بقاعة الجلسة بعد اف: 40الفصل 
 . الجلسة اثمضاء بور ة الحضور  بل المشاركة في المداوالت

وأعضاء يتم ت صيص مكان لرئيس المجلس ومساعدي  ورؤساء الدوائر عند اال تضاء وتوزع بقية المقاعد بين بقية األعضاء باتفاق بين رئيس البلدية : 41الفصل 
 . لألحرف األولى ألسماء األعضاءالمجلس وعند التعذر يتم التوزيع حسا الترتيا األبجدي 

 . في حالة استدعاء ممةل الدولة لحضور الجلسة فإن  يجلس إلى جانا رئيس الجلسة

 .يتم ت صيص مكان بجانا رئيس الجلسة لممةل عن المجلس الجهوي

 . د المقاعد المتوفراي صص بقاعة الجلسة وجوبا مكانا لممةلي المجتمع المدني ووسائل اثع م والمواطنين في حدو: 42الفصل 

 .د يقة 20د ائق وال تزيد عن  10يرفع الرئيس الجلسة مؤ تا عندما يطلا ذلك ةلن األعضاء الحاضرين أو رئيس  ائمة على أن ال تقل مدا التو ف عن : 43الفصل 

 القسم الثاني
 في النصاب القانوني لعقد الجلسة

 .إال بحضور أغلبية أعضائ  ال تكون مداوالت المجلس البلدي  انونية: 44الفصل 

 . من رئيس الجلسة يتم انت ار اكتمال النصاا القانوني ة ةين د يقة بعد الساعة المقررا لعقد الجلسة مع إمكانية التمديد ب مسة عشر د يقة إضافية بقرار: 45الفصل 



ةة أيام على األ ل وعند عدم توفر النصاا مرا أ رل يجتمع المجلس بقاعة الجلسة وفي عند عدم توفر النصاا القانوني يتم إعادا الدعوا النعقاد المجلس البلدي في أجل ة 
 .التو يت المبينين باالستدعاء مهما كان عدد األعضاء الحاضرين وينعقد المجلس آنذاك في موعدا ومكان 

 
 .  بل التصويت على أي مداولةعند مرادرا أعضاء من المجلس أةناء الجلسة فإن  يتم التةبت من توفر النصاا : 46الفصل 

 .وفي صورا عدم اكتمال النصاا، يدعى المجلس ل نعقاد بعد ة ةة أيام على اال ل مهما كان عدد الحضور

 القسم الثالث
 في كتابة المجلس البلدي

يعين رئيس المجلس أو من ينوب  في بداية كل جلسة أحد األعضاء يتولى كتابة المجلس الكاتا العام للبلدية وفي صورا غياب  أو عدم وجود كاتا عام بالبلدية :47الفصل 
 .للقيام بالكتابة بمساعدا أحد مو في البلدية

 . يساعد المكلف بكتابة المجلس رئيس الجلسة في عملية احتساا النصاا القانوني وت وا جدول األعمال ومتابعة عمليات التصويت ونتائجها

 القسم الرابع
 المجلس البلديفي تنظيم مناقشات 

ا شة التي يفتتح الرئيس الجلسة بعد التةبت من توفر النصاا بالمناداا على األعضاء الحاضرين ويذكر بجدول األعمال ويعرض النقاط المدرجة ب  للمن:48الفصل 
تمع المدني الواردا بالسجل المعد للررض وما تم في شأنها تتضمن وجوبا كأول نقطة في  تقديم رئيس البلدية أو من ينوب  لمل ص للم ح ات وتساؤالت المتساكنين والمج

 . من إجراءات

ن رئيس الجلسة وموافقة أغلبية يمكن تريير ترتيا النقاط المدرجة بجدول األعمال باستةناء النقطة األولى المنصوص عليها بالفقرا األولى من هذا الفصل وذلك با تراح م
 .األعضاء الحاضرين

 : شة التقارير ومشاريع المداولة كما يليتتم منا :49الفصل 

 .يتم تقديم مشروع المداولة من  بل مساعد رئيس البلدية المكلف بالقطاع موضوع المشروع أو من ينوب - 

 . يبدي رئيس اللجنة الم تصة المعنية أو مقررها رأي اللجنة حول الموضوع- 

 . الن ام الدا ليتتم المنا شة وفق اثجراءات المنصوص عليها بهذا   - 

تعانة بالقوا العامة رئيس الجلسة مسؤول عن حف  الن ام بالجلسة ول  أن يأمر بمرادرا كل من يتسبا في اث  ل بالن ام في القاعة ويمكن  عند اال تضاء االس:50الفصل 
 . لضمان السير العادي للجلسة وحماية األمن بها



 . عضاء الراغبين في التد ل حسا ترتيا تسجيلهم في  ائمة المتد لينيمنح رئيس الجلسة الكلمة إلى األ: 51الفصل 

 . يمكن للرئيس إعداد  ائمة ةانية لتد  ت األعضاء إذا استدعت أهمية الموضوع ذلك

 . مرتين في نفس الموضوع ال يمكن ألي عضو من أعضاء المجلس البلدي باستةناء مساعدي الرئيس ورئيس اللجنة المعنية بالنقاش أن يتناول الكلمة أكةر من

 . ال يمكن أن تتجاوز مدا تد ل كل عضو المدا التي حددها رئيس الجلسة عند عرض النقطة للنقاش: 52الفصل 

 . وتعطى الكلمة ألعضاء المجلس من  بل رئيس الجلسة وال يمكن ألي عضو أ ذها حتى وإن تنازل ل  عنها المتد ل

الجلسة  إذا كان تد ل أحد األعضاء  ارجا عن موضوع النقطة بجدول األعمال أو تجاوز المدا الم صصة ل  أو تجاوز حدود الليا ة واألدا جاز لرئيس: 53الفصل 
من الن ام الدا لي  36الفصل  طع الكلمة وعند عدم امتةال  التنبي  علي  بقطع صوت المصدح ةم تسجيل إ  ل  بمحضر الجلسة وعند اال تضاء تطبيق األحكام الواردا ب

  للمجلس البلدي .

من أعضاء المجلس  عندما يتعلق األمر بسير النقاش أو بجدول األعمال أو بلفت االنتباا إلى مسألة تتعلق بتطبيق القانون أو بالن ام الدا لي جاز ألي عضو: 54الفصل 
 .ال تتجاوز مدا تد ل  الد يقتينالتد ل باألولوية بعد إذن رئيس الجلسة في إطار نقطة ن ام على أ

أو يهاجمون زم ئهم أةناء تناولهم  ال يحق ألي عضو من أعضاء المجلس أن يقاطع عضوا آ ر أةناء تناول  الكلمة ويذكر الرئيس العضو أو األعضاء الذين يقاطعون
 . الكلمة بوجوا مراعاا االنضباط واحترام القانون

ي ل بالسير العادي للجلسة من  بل عضو أو بعض األعضاء أمكن للرئيس رفع الجلسة مؤ تا على أن تستأنف الجلسة   ل نفس إذا و ع ما من شأن  أن : 55الفصل 
 .اليوم

 باشرايحجر على أي عضو من أعضاء المجلس البلدي المشاركة في المنا شات أو التصويت على المداوالت التي تتعلق بموضوع ل  مصلحة ش صية فيها م:56الفصل 
 .المجلس أو رئيس أو عن طريق اثنابة وبصورا عامة كل حاالت تضارا المصالح و علي  التصريح بذلك. كما يمكن إةارا وضعيات تضارا المصالح من با ي أعضاء 

 . وعلي  في هذا الحاالت االنسحاا من الجلسة، ويتم تسجيل هذا االنسحاا من الجلسة بالمحضر بطلا من العضو المعني

 الخامسالقسم 
 في التصويت

 ةلن تقل عن أالباستةناء الحاالت المنصوص عليها بمجلة الجماعات المحلية تؤ ذ مقررات المجالس البلدية باألغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين على : 57الفصل 
 . أعضاء المجلس البلدي

 .ال يمكن التصويت بالوكالة

 .األصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا وتدر  أسماء المصوتين بمحضر الجلسةع نية. وإذا تساوت بصفة يجري التصويت 



 .يعتبر التصويت العلني  اعدا الت اذ جميع  رارات المجلس:58الفصل 

 .رفع اليد وذلك بطريقة"ال" وفي حالة االمتناع بلف  "ممتنع". ـبالرفض ب وعن التصويتنعم" " بـيعبر عن التصويت بالموافقة 

 .المحضر بيان التصويت ال اص بكل مصوت ويدر  فييعاين رئيس المجلس البلدي نتائج التصويت بعد احتساا المكلف بكتابة المجلس األصوات :59الفصل 

 . ال يمكن إعادا عملية تصويت تمت بصورا  انونية صحيحة

وبموافقة ةلةي أعضاء المجلس الحاضرين ويكون اال تراع وجوبا سريا كلما دعي يمكن اال تراع سرا كلما طالا بذلك ةلن األعضاء الحاضرين على األ ل :60الفصل 
 .المجلس البلدي ل نت اا أو للبت في تسمية أو تقديم ترشحات

وفر نصاا تمةيل الةلن ن تيقدم األعضاء الذين يرغبون في اال تراع سرا طلبا كتابيا أو برفع اليد إلى رئيس المجلس ويتم تضمين ذلك في محضر الجلسة بعد التأكد م
 . األنف الذكر

 . عند التصويت السري في حاالت التسمية أو تقديم ترشحات فإن نتيجة التساوي في األصوات يعتبر رفضا للمداولة المعروضة

را أولى فإن  يتم إجراء دورا ةانية يتقدم عندما يتعلق التصويت السري بانت اا أو بتسمية أو بتقديم ترشحات ولم يحرز أي مترشح على أغلبية أصوات الحاضرين في دو
 .إليها المترشحان المتحص ن على أكبر عدد من األصوات في الدورا األولى وعند التعادل في األصوات يصرح بفوز أصرر المترشحين سنا

 . يحجر التد ل أو أ ذ الكلمة أةناء عملية التصويت:61الفصل 

 القسم السادس
 المجلس البلديفي حضور العموم جلسات 

مواطنين ومن مات المجتمع المدني في حدود المقاعد المتوفرا بقاعة االجتماع  للعموم من مع مراعاا أحكام هذا الن ام الدا لي تكون جلسات المجلس مفتوحة: 62الفصل 
 والم صصة للعموم.

 .ي صص بقاعة االجتماع مكان للمو فين والضيوف ولممةلي وسائل اثع م: 63 الفصل

للتعبير عن آرائهم سواء بالموافقة أو برفض المقررات التي يت ذها المجلس. كما ال يمكنهم ولو  المكان الم صص  وعدم التد ليتعين على العموم االلتزام بالهدوء 
 .للمنت بين دون إذن من رئيس المجلس

 . داوالت المجلسيمكن تسجيل مداوالت المجلس البلدي لراية تيسير كتابة محضر جلسة م: 64الفصل 

 . الجلسات بأية وسيلة من الوسائل. كما يحجر أةناء الجلسة استعمال الهواتف الجوالة دا ل  اعة الجلسة وتسجيل أشراليمنع منعا كليا على العموم تصوير 

من مجلة  218ة لرئيس المجلس بمقتضى الفصل يمكن تسجيل أو تصوير أو نقل مداوالت المجلس البلدي مع األ ذ بعين االعتبار للص حيات الممنوح: 65الفصل 
 أو من األغلبية المطلقة ألعضاء المجلس . الجماعات المحلية وأحكام هذا الن ام الدا لي



 الباب الرابع

 في اللجان البلدية

 القسم األول

 في اللجان القارة

 :2018 جوان30مجلة الجماعات المحلية أحدةت اللجان القارا التالية تبعا لمداولة المجلس البلدي بتاريخ من210وفقا ألحكام الفصل:66الفصل

 . وأعضاء وتتكون من رئيس ومقررومتابعة التصرف  لجنة الشؤون المالية واال تصادية - 1

 . وتتكون من رئيس ومقرر وأعضاءلجنة الن افة والصحة والبيئة -2

 .وتتكون من رئيس ومقرر وأعضاءلجنة شؤون المرأا واألسرا - 3

 .وتتكون من رئيس ومقرر وأعضاءلجنة األشرال والتهيئة العمرانية  - 4

 .وتتكون من رئيس ومقرر وأعضاءلجنة الشؤون اثدارية وإسداء ال دمات - 5

 .من رئيس ومقرر وأعضاء والةقافة والتربية والتعليم وتتكونالفنون  لجنة-6

 .وتتكون من رئيس ومقرر وأعضاءالطفولة والشباا والرياضة  لجنة-7

 .وتتكون من رئيس ومقرر وأعضاءلجنة الشؤون االجتماعية والشرل وفا دي السند وحاملي اثعا ة  -8

 .وتتكون من رئيس ومقرر وأعضاء لجنة المساواا و تكافؤ الفرص بين الجنسين -9

 .وتتكون من رئيس ومقرر وأعضاء والحكومة المفتوحةلجنة الديمقراطية التشاركية -10

 .وأعضاءمن رئيس ومقرر  والتواصل والتقييم وتتكونلجنة اثع م -11

 .وأعضاءوتتكون من رئيس ومقرر  لجنة التعاون ال مركزي-12

 القسم الثاني
 في مجاالت اختصاصات اللجان القارة

  : القارا المنصوص عليها بهذا الن ام الدا لي فيما يليتتمةل أهم مجاالت ا تصاصات اللجان : 67الفصل 
: من أهم مجاالت ا تصاصاتها إعداد ومتابعة وتقييم الميزانية والحسابات اثدارية وبرامج التمويل والمساهمات المالية الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف

بات والموارد الجبائية وغير الجبائية والر ابة ومتابعة التصرف المالي. كما تهتم اللجنة بالشؤون اال تصادية والحسابات ال صوصية وتحويل االعتمادات واال تراض واله



ة  تصادية وإحدان مناطق األنشطللبلدية بما في ذلك برنامج التنمية البلدي واألسواق البلدية والر ص اثدارية المتعلقة باألنشطة اال تصادية والتجارية والمرا بة اال
 .اال تصادية والمعارض والت اهرات اث تصادية

 . وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات الع  ة وفي حدود ا تصاصات البلدية

من أهم مجاالت ا تصاصاتها كل ما يتعلق بالتراتيا الصحية والتن يف )رفع الفض ت وتجميعها وفرزها( والحد من األوبئة ومقاومة الك ا  :والبيئةالنظافة والصحة 
يزات العمرانية وحماية التجهالسائبة والحشرات ومتابعة عمليات اثسعاف ومرا بة المسالخ. كما تهتم بمقاومة التلون والتصرف في المنتزهات والمناطق ال ضراء وتعهد 

 .الشريط الساحلي واألودية والسباخ وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات الع  ة وفي حدود ا تصاصات البلدية

... الطفولة ورعايةمن أهم مجاالت ا تصاصاتها إعداد وتنفيذ ومتابعة البرامج المتعلقة باثحاطة باألسرا ومقاومة العنف األسري ومحو األمية  :واألسرةشؤون المرأة 
 .أن متها ومتابعة تنفيذها وتقييمها وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات الع  ة وفي حدود ا تصاصات البلدية والطفولة وتطويروحسن تسيير ال دمات الموجهة للمرأا واألسرا 

المتعلقة ببناء الطر ات وتعهدها باثص ح والتنوير العمومي وانجاز : من أهم مجاالت ا تصاصاتها متابعة تنفيذ وتقييم البرامج والمشاريع األشغال والتهيئة العمرانية
لتربوية والةقافية والرياضية. كما البناءات البلدية وإنجاز شبكات التطهير والحماية من مياا األمطار وأشرال بناء المؤسسات والمراكز الصحية وصيانتها وكذلك المؤسسات ا

لعمرانية ومتابعة انجازها وتقييمها وكل العمليات العمرانية في دوائر التد ل العقاري وحسن التصرف في المد رات العقارية وأشرال تهتم بمتابعة إعداد وةائق التهيئة ا
تنقل وع مات المرور لجوالن والالتهذيا والتجديد العمراني طبقا لسياسة المدينة وتطوير الطابع المعماري وسياسة الر ابة على البناء ومقاومة البناء الفوضوي وم طط ا

 .والتقسيمات االجتماعية والسكن االجتماعي وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات الع  ة وفي حدود ا تصاصات البلدية

بالبلدية والتن يم من أهم مجاالت ا تصاصاتها إعداد برامج التصرف في الموارد البشرية للبلدية بما في ذلك ا تراح مجموع األعوان  الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات:
 ة وفي حدود ا تصاصات البلدية الهيكلي ثدارا البلدية والملك البلدي والشؤون القانونية ونزاعات البلدية وتسمية األنهج والساحات وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات الع 

 .ومتابعة تنفيذها

ومتابعة تنفيذ وتقييم البرامج الةقافية والتربوية للمنطقة البلدية بما في ذلك المهرجانات واالحتفاالت من أهم مجاالت ا تصاصاتها إعداد  والتعليم:الفنون والثقافة والتربية 
في ذلك المكتبات ودور السينما ومساعدا القطاع الةقافي والجمعيات الةقافية ومتابعة إنجاز وحسن تسيير المنشآت الةقافية وم ئمة  دماتها الحتياجات المتساكنين بما 

 .سارح والملتميديا بالتنسيق مع الهياكل العمومية المعنية وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات الع  ة وفي حدود ا تصاصات البلديةوالم

ة والبرامج من أهم مجاالت ا تصاصاتها القيام بالعمليات المتعلقة باثحصائيات والتش يص وصياغة وإعداد ومتابعة تنفيذ السياسة البلدي الطفولة والشباب والرياضة:
 .وفي حدود ا تصاصات البلديةوالمشاريع البلدية في مجاالت الطفولة والشباا والرياضة وا تراح المساعدات وتقسيمها ومتابعتها وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات الع  ة 

اثحصاء والتش يص وجمع المعطيات في مجاالت عملها بما  من أهم مجاالت ا تصاصاتها انجاز عمليات اإلعاقة:الشؤون االجتماعية والتشغيل وفاقدي السند وحاملي 
هتم بصياغة وإعداد البرامج والمشاريع يسمح بصياغة البرامج والمشاريع البلدية لراية النهوض االجتماعي بالمتساكنين )الحد من الفقر واثحاطة بالعائ ت المعوزا...(. كما ت

لبلدية وصياغة ومتابعة تنفيذ البرامج ال اصة بفا دي السند وحاملي اثعا ة بما في ذلك اثحاطة والمساعدات والتنسيق مع الهياكل البلدية للرفع من القدرا التشريلية للمنطقة ا
 .العمومية المعنية وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات الع  ة وفي حدود ا تصاصات البلدية



من أهم مجاالت ا تصاصاتها جمع المعطيات وإعداد تش يص حول مدل م ئمة اثجراءات وال دمات البلدية والبرامج  الجنسين:المساواة وتكافؤ الفرص بين 
 التمةيلية دا ل م تلف الهياكلوالمشاريع المقترحة والمنجزا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين وتقديم مقترحات التعديل عند اال تضاء. وتشمل مجاالت تد ل اللجنة  اصة 

عملها والتنسيق مع الهياكل العمومية البلدية واالنتدابات وإسداء ال دمات وإعداد الميزانيات وصياغة البرامج والمشاريع. كما تتولى اللجنة إعداد تقارير دورية في مجاالت 
 .المعنية وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات الع  ة وفي حدود ا تصاصات البلدية

من أهم مجاالت ا تصاصاتها حسن احترام البلدية للمقتضيات القانونية المتعلقة بالشفافية والديمقراطية التشاركية وتشمل  حوكمة المفتوحة:الديمقراطية التشاركية وال
ر مشاريع القرارات البلدية ونشبال صوص متابعة تفعيل حق النفاذ للمعلومات وحسن تنفيذ اثجراءات المتعلقة بترسيم مكونات المجتمع المدني ومسك سجل أراء المتساكنين 
تقارير الدورية حولها بما يضمن  بل عرضها على التداول واثشراف على إعداد البرامج التنموية البلدية وم ططات التهيئة العمرانية التشاركية في كل مراحلها وإعداد ال

 .تنفيذها وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات الع  ة وفي حدود ا تصاصات البلديةمشاركة واسعة للمتساكنين ومكونات المجتمع المدني في إعدادها ومتابعة انجازها و

: من أهم مجاالت ا تصاصاتها وضع السياسة االتصالية للبلدية وضبط وسائل وأدوات االتصال المادية وغير المادية وتن يم عمليات إع م اإلعالم والتواصل والتقييم
ة االتصالية ومتابعة وتقييم العمليات االتصالية للبلدية وإعداد التقارير الدورية حولها وا تراح التعدي ت الضرورية عند اال تضاء المواطنين والتواصل معهم وتن يم األنشط

 .وتنفيذها وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات الع  ة وفي حدود ا تصاصات البلدية

المتد لين في مجال التعاون ال مركزي والتباحن حول صيغ االتفا يات المتعلقة بالشراكة والتعاون : من أهم مجاالت ا تصاصاتها التنسيق مع م تلف التعاون الالمركزي
 .ال مركزي ومتابعة تنفيذها وتقييمها وإعداد التقارير الدورية حولها وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات الع  ة وفي حدود ا تصاصات البلدية

 القسم الثالث
 وأعضائهاقارة ومقرريها في اختيار رؤساء اللجان ال

 .يتم تكوين اللجان القارا باعتماد التمةيل النسبي للقائمات في تركيبة المجلس: 68الفصل 

بالتوافق  منها والمساعد األولومتابعة التصرف لعضو من غير القائمة التي تم انت اا الرئيس  والشؤون اال تصاديةت صص رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية :69الفصل 
 وان تعذر عن طريق التصويت .

 .يعين المجلس البلدي رؤساء اللجان البلدية القارا بناء على  اعدا التمةيل النسبي: 70الفصل 

 .إذا لم يتم التوافق على توزيع اللجان على القائمات يتم توزيعها بين القائمات عن طريق التصويت 

 . من هذا الن ام الدا لي 70البلدية القارا باعتماد نفس الصيغ المذكورا بالفصل  يتم توزيع المقررين على اللجان: 71الفصل 

وتمةيلية  ت االستحالةيتم ضبط تركيبة كل لجنة وفقا للتمةيل النسبي لم تلف القائمات الفائزا بمقاعد بالمجلس البلدي مع مراعاا مبدأ التناصف ماعدا في حاال: 72الفصل 
 .فيها وم ئمة مؤه ت األعضاء لمجاالت ا تصاص كل لجنة الشباا

 .يقدم رئيس كل  ائمة إلى رئيس المجلس ممةلي  ائمت  في اللجنة المعنية



 القسم الرابع
 في تنظيم عمل اللجان القارة

أعضاء المجلس طيلة مدا غياب ، على أن تعرض حاالت في حالة استقالة أو غياا رئيس اللجنة أو مقررها يعين رئيس المجلس البلدي نائبا ل  من بين : 73الفصل 
 .الشرور على المجلس البلدي في أول جلسة يعقدها

 . يتولى المجلس البلدي سد الشرور الحاصل في اللجان

أو المنشات العمومية المباشرين يمكن لرئيس اللجنة أو من ينوب  أن يدعو للمشاركة في أعمال اللجنة على وج  االستشارا أعوان الدولة أو المؤسسات :74الفصل 
ا برأيهم في المواضيع التي لو ائفهم دا ل تراا البلدية ومن ذوي ال برا وكذلك المتساكنين وممةلين عن مكونات المجتمع المدني أو كل األش اص الذين يمكن أن يفيدو

 . ت ص اللجنة

 . هايضبط أعضاء اللجنة جدول أعمال اللجنة ومواعيد اجتماعات: 75الفصل 

ى أن تتم الدعوا باستدعاء تجتمع اللّجان في أجل ال يتجاوز عشرا أيام من تاريخ تشكيلها بدعوا من رؤسائها أو بطلا من ةلةي أعضائها أو بدعوا من رئيس المجلس عل
 .فحسا ساعة 24يوج  ة ةة أيام  بل تاريخ جلسة اللجنة ويضمن ب  جدول األعمال وعند التأكد يمكن ا تصار األجل إلى 

 . يتم اثشهار واثع م بجلسات اللجان وجدول أعمالها ومكان انعقادها من  بل رئيس اللجنة بالتعليق بمقر البلدية

اللجنة في هذا تمع يمكن للجنة أن تعقد اجتماعاتها إذا حضر أكةر من ةلن أعضائها وعند التعذر يؤجل االجتماع إلى يوم يقع تعيين  من  بل رئيس اللجنة وتج: 76الفصل 
 . الحالة مهما كان عدد الحضور

 . يتم احتساا النصاا عند بداية الجلسة

 ون ل  الحق في التصويتلكل عضو بالمجلس البلدي أن يحضر في أي جلسة من اللجان ال يكون عضوا فيها وأن يبدي رأي  بعد اثذن ل  من  بل رئيس اللجنة دون أن يك

 .ي المسائل التي تد ل ضمن ص حياتها أو التي يعرضها عليها المجلس البلدي أو رئيس تن ر اللجان القارا ف:77الفصل 

 . يمكن أن يفيد ب برت  ورأي  يمكن ألعضاء اللجنة البلدية أن يتنقلوا  ار  مقر البلدية كلما كان في تنقلهم فائدا مةبتة في ذلك كما يمكن لها االستماع إلى كل ش ص

 . عضو من أعضاء اللجان بانت اا المجلس البلدي لعضو آ ر بطلا من رئيس اللجنة ويضمن بالكتابة العامة للبلدية يمكن تعويض أي: 78الفصل 

 جديد إال مرا واحدا طيلة مدايمكن تجديد أعضاء اللجان بطلا من ةلن أعضاء المجلس أو بمبادرا من رئيس المجلس ووفقا لإلجراءات التي تم اعتمادها آنفا وال يمكن الت
 . النيابة

ريرية أو ليس لها أن تحل تعد اللجان تقارير حول المسائل التي تتعهد بها أو التي يعهد بها إليها من  بل المجلس البلدي أو رئيس البلدية وليست لها أي سلطة تق:79الفصل 
 . لممارسة أي و يفة من و ائف  محل المجلس البلدي ولو بتفويض من 



 . باألغلبية المطلقة لألصوات المصرح بها من أعضاء اللجنة وعند تعادل األصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحاتت ذ اآلراء واال تراحات 

تنصيص يتم تضمين التقارير ومحاضر جلسات اللجان بدفتر  اص تر م صفحات  ويمضي رئيس اللجنة ومقررها وعضو ي تارا أعضاء اللجنة عليها ويتم ال: 80الفصل 
 . حاضرين وعلى كل األش اص الذين تم االستماع إليهم من  بل اللجنةعلى األعضاء ال

 . توج  تقارير اللجنة ومحاضر جلساتها إلى رئيس المجلس البلدي كما يوج  م تصر منها في أحسن اآلجال إلى أعضاء المجلس: 81الفصل 

 . ول الموضوع المتعلق بهاتعرض وجوبا تقارير اللجان و محاضر جلساتها على المجلس البلدي عند التداول ح

م بمهامها على أحسن على رئيس المجلس البلدي في حدود اثمكانيات المتوفرا توفير جميع اثمكانيات المادية وعند اال تضاء اثمكانيات البشرية للجان للقيا: 82الفصل 
 . الوجوا  اصة منها توفير  اعات ل جتماع واللوازم المكتبية

 القسم الخامس
 اللجان غير القارةفي 

 يمكن للمجلس البلدي أن يحدن لجانا غير  ارا يعهد لها القيام بمهمة تتمةل في دراسة مواضيع محددا ذات صبرة بلدية:83الفصل 

ن كنقطة من نقاط جدول تحدن اللجنة بطلا كتابي ممضى من  بل ةلن أعضاء المجلس على األ ل وتوافق علي  األغلبية المطلقة ألعضاء المجلس الحاضري: 84الفصل 
 .األعمال ويعين المجلس رئيسا ومقررا لهذا اللجنة

بالمجلس البلدي  تتكون اللجنة من عدد م ئم من أعضاء المجلس ومن األش اص ذوي ال برا في موضوع اللجنة على أن يكون األعضاء المنتمون لم تلف القائمات
 بيا .ممةلة فيها تمةي  نس

انتهاء ة اللجنة وأجلها الذي ال يمكن أن يتجاوز ة ةة أشهر من تاريخ تكوينها على أن تعرض نتيجة أعمالها للتداول فيها في الدورا التي تلي يحدد المجلس طبيعة مهم
باستةناء لجنة مكافحة الفساد التي  وذلك.أشرال اللجنة أو عند اال تضاء   ل جلسة استةنائية تتم الدعوا لها وفقا ألحكام مجلة الجماعات المحلية وأحكام هذا الن ام الدا لي

  .النيابية المداكامل لأحدةت 

مباشرا بعد فتح  تنتهي أعمال اللجنة غير القارا بمجرد انتهاء المهمة التي من أجلها أحدةت و إذا تعلق الموضوع بتحقيق أو تفقد فإن مهمة اللجنة تنتهي: 85الفصل 
 .تحقيق  ضائي في نفس الموضوع

 الخامسالباب 
 في األحكام الخصوصية المتعلقة بأعمال اللجان والمجلس البلدي في مجال الميزانية والحسابات المالية

 .جوان من السنة للن ر في إمكانية إدراجها ضمن مشروع الميزانية 30يتولى أعضاء المجلس تقديم مقترحاتهم للجنة المكلفة بالمالية  بل : 86الفصل 



دية المنصوص علي  إدارا البلدية تحت مرا بة رئيس البلدية إعداد وةيقة أولية لمشروع الميزانية الذي يتعين أن يندر  ضمن البرنامج الة ةي لتنمية البلتتولى : 87الفصل 
التقديرات األولية للموارد التي  من مجلة الجماعات المحلية وبناء على ما يتوفر من إحصائيات ومعطيات وعلى ا تراحات اللجان وأعضاء المجلس وعلى 166بالفصل 

 . من المجلة األنفة الذكر 151ستحولها الدولة للبلدية وفق أحكام الفصل 

 .يعرض المشروع األولي الميزانية على اللجنة المالية  بل غرا سبتمبر من السنة

روع األولي للميزانية والقوائم المالية والوةائق التفسيرية المنصوص عليها بالفصل تقوم اللجنة المكلفة بالشؤون المالية واال تصادية ومتابعة التصرف بدرس المش: 88الفصل 
 .سبتمبر 20من مجلة الجماعات المحلية وتحيل  على المكتا البلدي من  بل الرئيس  بل يوم  168

 .ر من  بل اللجنة المالية في إتمام أعمالهايمكن لرئيس المجلس االستعانة بمن يراا من أهل ال برا لصياغة مشروع الميزانية في حالة حصول تأ ي

أكتوبر إلى أمين المال الجهوي الذي علي  إبداء رأي  في   15يتولى رئيس المجلس البلدي توجي  مشروع الميزانية مصحوبا بوةيقة تفسيرية إجمالية  بل يوم : 89الفصل 
 . في أجل ال يتجاوز شهرا من تاريخ إحالة المشروع علي 

اول والمصاد ة على رئيس البلدية توجي  مشروع الميزانية والوةائق التفسيرية إلى أعضاء المجلس البلدي  مسة عشر يوما على األ ل  بل تاريخ جلسة التد: 90الفصل 
 . ديسمبر 1عليها  بل يوم 

علي  بالفقرا األولى من هذا الفصل، ينعقد المجلس في  في صورا عدم تولّي رئيس الجماعة المحلية عرض مشروع الميزانية على مجلس الجماعة في األجل المنصوص
 .أجل ة ةة أيام بدعوا من ةلن أعضائ 

 .ديسمبر 15وفي صورا عدم مصاد ة المجلس على الميزانية يتولى الوالي التنبي  علي   صد المصاد ة في أجل أ صاا يوم 

الميزانية، يتولّى مقّرر اللّجنة المكلّفة بالشؤون المالية واال تصادية ومتابعة التصرف تقديم    ل جلسة مجلس الجماعة المحلية الم صصة للمصاد ة على: 91الفصل 
 .نية على التصويتمشروع الميزانية وت وا رأي أمين المال الجهوي حول مشروع الميزانية. وبعد فتح باا النقاش وفقا للن ام الدا لي، يُعرض مشروع الميزا

 :روع الميزانية حسا الترتيا التاليتتم منا شة مش: 92الفصل 

 .الن ر في تقديرات موارد العنوان األول والعنوان الةاني والتصويت عليهما حسا األجزاء واألصناف- 

 .الن ر في تقديرات نفقات العنوان األول والعنوان الةاني والتصويت عليهما حسا األ سام والفصول- 

 .يمكن  بول منا شة ا تراح إضافة نفقة أو التقليص من مورد إال إذا تضمن مقاب  ماليا مساويا لهما  ل منا شة الميزانية ال :93الفصل 

 .تبقى الجلسة العامة الم صصة للمصاد ة على الميزانية مفتوحة إلى حين المصاد ة عليها: 94الفصل 

 . مسي أعضاء المجلس تتم المصاد ة على الميزانية بأغلبية األعضاء الحاضرين على أال يقل عددهم عن



   ديسمبر يبقى العمل جاريا بالموارد والنفقات اثجبارية المرسمة بميزانية السنة السابقة في  31في صورا عدم المصاد ة على ميزانية البلدية في أجل أ صاا : 95الفصل 
 . لة الجماعات المحليةمن مج 175حدود  سط شهري بقرار من رئيس البلدية وفق اثجراءات المنصوص عليها بالفصل 

ى  سم آ ر يصادق المجلس البلدي في كل الحاالت على تحويل االعتمادات من جزء إلى جزء آ ر دا ل العنوان األول و دا ل العنوان الةاني ومن  سم إل: 96الفصل 
 .ة ومتابعة التصرف مصحوبا بملحو ات أمين المال الجهويدا ل كل جزء با تراح معلل من رئيس المجلس أو من اللّجنة المكلّفة بالشؤون المالية واال تصادي

محدد أو تمويل بموارد مو فة إال ال يمكن تحويل االعتمادات المشار إليها بالفقرا السابقة من هذا الفصل إذا تعلق األمر بنفقات تسدد من اعتمادات محالة ثنجاز مشروع 
 .بموافقة اثدارا التي تولت إحالة االعتمادات

را فرعية أ رل لرئيس البلدية أن يقوم بالنسبة لنفقات العنوان األول بتحويل اعتماد من فقرا إلى فقرا أ رل دا ل نفس الفصل أو من فقرا فرعية إلى فق: 97ل الفص
 .مال الجهوي حاال بهذا التحويلدا ل نفس الفقرا بناء على رأي رئيس اللجنة المكلّفة بالشؤون المالية واال تصادية ومتابعة التصرف ويتم إع م أمين ال

إال بعد موافقة اثدارا التي غير أن  ال يمكن تحويل االعتمادات بالنسبة للنفقات المسددا من االعتمادات المحالة والم صصة لمشروع محدد أو الممّولة بموارد مو فة 
 .تولت إحالة االعتمادات

العنوان الةاني بتحويل اعتمادات بين الفقرات والفقرات الفرعية بناءا على رأي رئيس اللجنة المالية ويتم إع م الوالي لرئيس البلدية أن يقوم بالنسبة لنفقات : 98الفصل 
 .وأمين المال الجهوي حاال بذلك

لتسديد أصل الدين أو الممولة بموارد مو فة ال يمكن تحويل االعتمادات المشار إليها بالفقرا السابقة من هذا الفصل إذا تعلق األمر بتحوي ت من االعتمادات الم صصة 
 .إال بمقتضى  رار المجلس البلدي ووفق اثجراءات األنفة الذكر

ول والمصاد ة يتولّى رئيس الجماعة المحلية عرض القوائم المالية مصحوبا بتقرير مراجعة الحسابات والتقرير اثداري على مجلس الجماعة المحلية للتدا: 99الفصل 
 . وان  تم الميزانية، وذلك  بل نهاية شهر مايعلي  بعن

 الباب السادس
 في المكتب البلدي

 .يتركا المكتا البلدي من رئيس المجلس البلدي ومساعدي  ورؤساء الدوائر إن وجدوا ورؤساء اللجان البلدية والكاتا العام للبلدية: 100الفصل

 . عادية مرا كل شهر على األ ل أو بصورا استةنائية كلما ا تضت الضرورا ذلكيجتمع المكتا البلدي بدعوا من رئيس  بصورا : 101الفصل

 .يترأس جلسات المكتا رئيس المجلس البلدي أو من ينوب  من المساعدين حسا ترتيب  في التسمية: 102الفصل 

 . يعد رئيس المكتا البلدي جدول أعمال جلسات المكتا: 103الفصل 

 .عند التعذر من يعين  الرئيس بكتابة جلسات المكتا يكلف الكاتا العام للبلدية أو



ن يتولى المكتا البلدي مساعدا رئيس البلدية في تسيير شؤون البلدية  اصة في ضبط جدول أعمال المجلس وإعداد ميزانية البلدية ودرس الشؤو: 104الفصل 
 .المعروضة علي  وا تراح القرارات الم ئمة

 .يةجلسات المكتا البلدي غير عموم

 .يتم تضمين محاضر جلسات المكتا البلدي في دفتر  اص مر م وممضى من  بل رئيس  ويمكن ألعضاء المجلس البلدي اثط ع علي  دون غيرهم

 الباب السابع
 في محاضر جلسات المجلس البلدي لمضامين المداوالت

انعقادها ويتم إمضاؤها من  بل أعضاء المجلس البلدي الحاضرين مع بيان أسباا عدم تسجل مداوالت المجلس البلدي بالترتيا حسا تاريخ وساعة : 105الفصل 
 . اثمضاء عند اال تضاء وتدر  اثمضاءات عقا كافة المداوالت

 :بالنسبة للجلسات العلنية تتم صياغة محضر الجلسة بذكر كامل المنا شات بصورا تأليفية: 106الفصل 

 :يتضمن محضر الجلسة وجوبا

  يخ الجلسة،تار- 

  عدد أعضاء المجلس البلدي الحاضرين وأسماءهم وتاريخ دعوتهم للجلسة،- 

 رئيس الجلسة،- 

  المواضيع التي تمت منا شتها وتد  ت األعضاء،- 

  القرارات المت ذا،- 

  نتائج التصويت من  بل األعضاء مع بيان التصويت ال اص بكل مصوت في حالة التصويت العلني، - 

 :المضامين شكل جدول تأليفي للمداوالت وتحتوي على تأ ذ  

 تاريخ وساعة ومكان الجلسة وتاريخ الدعوا للجلسة،- 

  عدد أعضاء المجلس الحاضرين وأسماءهم،- 

  عدد أعضاء المجلس الرائبين وأسماءهم،- 

 .بالموافقة وعدم الموافقة والممتنعين ونتيجة التصويت عدد المداولة وعنوانها والقرار المت ذ في شأنها من  بل المجلس مع بيان عدد األصوات -

 .يتم نشر هذا المضامين بكل وسائل اثع م المتاحة    



 .بالنسبة ثدرا  التد ل الكامل لعضو معين فإن على هذا األ ير طلا ذلك شفاهيا بصورا صريحة أةناء الجلسة
 .الجلسة بالتصويت علي  في الجلسة التي تلي إعدادايتولى المجلس البلدي المصاد ة على محضر : 107الفصل 

 .ال يمكن ألي عضو بهذا المناسبة إال طلا تصويا  طأ في نص المحضر ويتم تسجيل التصويت   ل محضر الجلسة ال حق
ال يتجاوز ةمانية أيام من تاريخ  يعلّق لمدا شهرين مضمون من محضر الجلسة بمد ل مقر البلدية، وبدوائرها عند اال تضاء، وذلك في أجل: 108الفصل 

 .انعقادها. كما ينشر بالمو ع االلكتروني الم صص للبلدية
 الباب الثامن

 في إمكانية تعديل النظام الداخلي ودخوله حيز التنفيذ
 

إ رارها. ويتم عرض التعدي ت على لةلن أعضاء المجلس البلدي تقديم طلا كتابي لتعديل الن ام الدا لي يتضمن التعدي ت المطلوا : 109الفصل 
رر المجلس موعد التصويت بصيرتها المقترحة في إحدل الجلستين التاليتين ثيداع الطلا. ويتم إ رار التعدي ت باألغلبية المطلقة من أعضاء المجلس. ويق

 .د ول التعدي ت التي تم إ رارها حيز النفاذ
 .النفاذ فور المصاد ة علي  من أغلبية أعضاء المجلس البلدييد ل هذا الن ام الدا لي حيز :110الفصل 

 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
V-  : مختلفات 

دنية وضمان س مة المعمار كما تبعا لمراسلة رئيس هيئة المهندسين المعماريين بالب د التونسية المتعلقة بتكريس التعاون بين الهيئة والبلدية في مجال البنايات الم
 ناء والتقسيم .المراسلة لجميع القوانين واألوامر المتعلقة بالقطاع .و اصة منها التةبت من اعتماد التأشيرا الر مية للهيئة عند  بول ملفات ر ص الب تتعرض



  .للهيئة بملفات ر صة البناء   ميةالمعروض على أن ار أعضاء المجلس البلدي المصاد ة على ات اذ  رار يعتمد في  التأشيرا الر

 : قــرار المجلــس البلــدي
بملفات رخصة البناء الواردة لهيئة المهندسين المعماريين بالبالد التونسية  وبعد المناقشة والتداول صادق أعضاء المجلس باإلجماع على اعتماد التأشيرة الرقمية

 على البلدية .

 ال ـــاتمــــة: 
مررن أجررل الر رري بالمدينررة عملهررم و األعضرراء علررى انسررجامهم  بالشرركر إلررى كافررة  الةةدكتور فتحةةي زقروبةةةبلديةةة حمةةام الشةةط السةةيّد رئةةيس  تقرردم  و بةةذلك 

إلرررى تجسررريم  ررررارات المجلرررس و  سرررعيهاكمرررا شررركر للحاضررررين التفرررافهم حرررول مجلسرررهم المرررو ر و مسررراندا أعمالررر  و إنجررراح برامجررر ،و لرررإلدارا البلديرررة 

 تها.أحكام التصّرف في اثمكانيات الموضوعة على ذمّ 

 السةةةةيد فتحةةةةي زقروبةةةةةجلسررررة برئاسررررة  التأمررررتحيررررن  2018أكترررروبر  03وتجرررردر اثشررررارا إلررررى أن الجلسررررة بقيررررت مفتوحررررة إلررررى غايررررة يرررروم األربعرررراء  

 -علرري البررارودي –علرري ابررن الحررا   ليفررة  -بسررمة المرزو رري –ت أعضرراء المجلررس البلرردي كمررا هررـو مبرريّن: سررلول الراجحرري السررادا و السرريداوبحضررور 

علررري  –ميسررراء بنالطررراهر  –سرررعاد ال ميرررري  –مرررروان هبيطرررة  –تيسرررير العكرمررري  –بنرررور بنرررور  –نرررزار مقرررري  –نسررررين المررراجري  –دنيرررا السرررعداوي 

  فاطمة الزهراء بنعيسى . –المنصف ساعي  -حفي  إبراهيم –لطفي الصريري  –الهادي روين  –سنيةبوحجر  –العياشي 

 علي درين . –بالضيافي  آمنة –فيروز الررياني  – األمين أميرو د تريا كل من : 

 

 

 

 

 

وعلررررى ات رررراذ  رررررار العتمرررراد التأشرررريرا الر ميررررة لهيئررررة المهندسررررين باثجمرررراع  2019و ررررد صررررادق أعضرررراء المجلررررس فرررري هررررذا الجلسررررة علررررى مشررررروع ميزانيررررة سررررنة 
 الواردا على البلدية . المعماريين بالب د التونسية في ملفات ر ص البناء

  وحـــــّرر المحضــر بتاريخــــه. ثامنة مساءاذلــك تم رفـــــع الجلســـة على الساعة الو إثــــر 

 

 

 رئيس البلدية
 فتحي زقروبة 


