
 

 

 

  
 ّمام الشـطـحـدي بـــالمجلـس البل   

ورة االستثنائية الثالثة لسنـة          ّّ  2018محضــر جلسـة الـــّد

 2018سبتمبر  26األربعاء دة يـوم ــالمنعق        

 
، وبناا  علاا اتساتدعا  الياادي الّمـاـو   مجلة الجماعاات المللياةوالمتعلّق بإصدار  2018مـاي 09المؤرخ في  2018لسنة  29بمقتضيات القانون األساسي عدد  عمال

 ـدد واآلتي  نّصــ :    3731تلت عـ 2018سبتمبا  20إلا كافة أعضا  المجلس البلدي الصادر بتاريخ 

 مـن رئيس بلديـة حّمام الشــط

  إلـــــــــى 

 ............................................... : الّسيـــد
 الثالثاةعلاا السااعة  2018سابتمبر 26االربعااءو المزمع عقدها ياوم  2018اإلستثنائية الثالثة لسنة يتشاف رئيس بلدية حمام الشط بدعوتكم للضور الجلسة ، و بعــد

 بقصا البلدية وذلك للتداول في المواضيع التالي:

I- للبلدية . مشروع مراجعة التنظيم الهيكلي 

II-  2018تحويل اعتمادات بميزانية . 

III-  2019مشروع ميزانية . 

IV- . النظام الداخلي للمجلس البلدي 

V- . مختلفات 
علاااا الساعاااـة الةالةاااة بقصاااـا بلـدياااـة حماااـام الشاااـط   2018سااابتمبا 26ياااوم اتربعاااا  2018البلااادي لبلدياااة حماااام الشاااط دورتاااـ  اثساااتةنائية الةالةاااة لسااانة مجلاااس ال عقاااد

بسااامة -أمياااا األماااي   -سااالول الاا لااايت أعضاااا  المجلاااس البلااادي كماااا هاااـو مبااايّ :  و اااد حضاااا ألااارال الاااـدورا الساااادا  و السااايدا الااادكتور فتلاااي   اوباااة  بائاااـاسة

علااااي  -ميسااااا  بناال اااااها -سااااعاد  مياااااي  -ماااااوان هبي ااااة -بنااااور بنااااور  -ناااازار مقاااااي-نساااااي  المااااا اي  - -علااااي البااااارودي-علااااي باللااااا   لييااااة  -الما و ااااي

الهاااادي  -تيسااايا العكاماااي -دنياااا الساااعداوي –المنصاااا سااااعي  -فاطماااة الزهااااا  بااا  عيساااا -علاااي دريااا   -إباااااهيم حياااي  -ل ياااي الصااارياي- سااانية باااوحجا -العيالاااي

 روي  . 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 

Ministère des affaires locales et 

l’environnement 

Gouvernorat de ben arous 

Commune Hammam Chatt 

 الجمهورية التونسية

 وزارة الشؤون المحلية و البيئة

 والية بن عروس

 بلدية حمام الشط



 أمنة بالضيافي . –فيروز الغرياني :  تغبب بعذر الّسـيد)ة(

 ال أحد .:  تغيّب بدون عذرالسادة

خالاد الساالمي الكاتاب العاام  تاـولّا السايّد المتعلاق باصادار مجلاة الجماعاات المللياة  ما  القاانون األساساي و اصة اليقاا الخامساة منا   218 بمقتضيات اليصل  عمال

أن األعضاـا  اللاضاـاي  تتا لا كتابة الجلسة و د تابع الجلسة  اتستةنائية  ميع رؤسا  المصاال  ببلدياة حماام الشاط. وبعاد الت ّكاـد ما  النصااو القاناـوني، ون اـاا إلاا  للبلدية

 بافتتاح أعمال الجلسـة ماحبا بكافة اللاضـاي . فتحي زقروبة رئيس بلدية حمام الشط منهم األغلبية الم لقـة،  لـاع علا باكة ّللّا السيّد

 بجـدول أعمال الـّدورا.ت ـّاق إلا عاض النقاط والمواضيع المدر ـة ثم 

I- للبلدية  مشروع مراجعة التنظيم الهيكلي : 
و فاااي بابااا  الساااابع  ،وحااادا الدولاااة  إطاااارمنااا  حاااول اعتمااااد ال ماكزياااة فاااي كامااال التاااااو الاااوطني فاااي  14و  اصاااة اليصااال  2014 اااانيي  27دساااتور  بإحكاااامعمااا  

  ملة م  المبادئ تاتبط بالسل ة المللية علا غاار : 

 اللا .اتعتااف للبلديات بسل ة تاتيبية وتمكينها م  وسائل التصاف  -

 مبدأ التدبيا اللا . -

 مبدأ اللوكمة الاليدا في تسييا الش ن المللي . -

 مبدأ الماا بة ال حقة و حذف  ميع ألكال الماا بة اثدارية المسبقة . -

وبدر اااة كبيااااا بلالاااة الماااوارد البشااااية بالبلدياااة و مااادل  ااادرتها  أساساااايبقاااا ماتب اااا  أهااادافهاتجسااايم هاااذا المباااادئ علاااا ارض الوا اااع ماااع ضااامان نجاحهاااا و تلقياااق  و

،  امااات البلديااة حمااام الشاااط حساا  إمكانياتهااا باااا تااح ماا عااة التن اايم الهيكلاااي علااا اسااتيعاو  ميااع التريااااات التااي سيخضااع لهاااا العماال البلاادي فاااي المسااتقبل القاياا  

 ا الشؤون المللية و البيئة كبلدية متوس ة ،آ ذا بعي  اتعتبار التن يم النموذ ي المقدم م  طاف و ار

ساااا  طااااق عمااال حيااان أن التن ااايم الهيكلاااي اللاااالي أصاااب  غياااا م ئااام لماااا سااابق ذكااااا و اصاااة فيماااا يتعلاااق بعامااال التليياااز والتااااطيا وإعاااادا التو ياااا والتكاااوي  وإر

 ، يتنزل هذا المشاوع ويشتمل علا الهياكل التالية :  لوكمة الاليداكل ما يتعلق بمبادئ الالمل  ديدا علا غاار المتابعة و التقييم والمسا لة وبمعنا 

 

 رئاسة البلدية . -

 الكتابة العامة . -

 و المالية . اثداريةالشؤون  إدارا -

 الينية . اثدارا -

 

  : تلحق مباشرة برئيس البلدية المصالح التالية ●

 

 مصلحة العالقة مع المواطن . ◊

 و التنسيق بين الدوائر :مصلحة شؤون المجلس و االنتخابات  ◊



 تكلا هذا المصللة بالهياكل التالية : 

 عة و الجودا تنييذ و متابعة بانامج البلدية المتعلق بشؤون المجلس و هياكل  و تسييا نشاط  و متابعة تنييذ القاارات المنبةقة عن  بما يضم  النجا - 

 لجلسات المجلس البلدي و الهياكل المنبةقة .اثعداد المادي  -

 المعمول بها . التااتي تلايا و نسخ ملاضا الجلسات بالدفاتا المخصصة للراض حس   -

 متابعة سيا الملاضا و المضامي  لمداوتت المجلس البلدي مع الجهات المعنية . -

   والعناية بها والملاف ة عليها وتلسي  ملتواها مةلما تقتضي  التااتي  المعمول بها مسك  ميع الدفاتا الاا عة للمجلس البلدي والهياكل المنبةقة عن -

 التنسيق بي  البلدية والدائاا . -

 السها علا اثعداد المادي ل نتخابات و حس  سياها . -

 

 

 

  مكتب الضبط المركزي : ◊
 و المااس ت . يتولا تن يم البايد الوارد و الصادر حين يكلا بتسجيل مختلا البايد

 يقوم و : 

 تن يم عمليات  بول و تو يع الوثائق .

 تسجيل البايد الوارد وتو يع  ب ايقة نا عة وفي أحس  اآل ال . -

 تسجيل البايد الصادر و الوارد و توثيق  حس  التااتي  الجاري بها العمل . -

 الملاف ة علا ساية المااس ت و الوثائق . -

 ل المن ومااااة اثع ميااااة الموضااااوعة علااااا الذمااااة و متابعااااة سااااياورا المااساااا ت بااااي  المصااااال  البلديااااة و متابعااااة اث ابااااات و إعاااا م السااااها علااااا حساااا  اسااااتر -

 المسؤول المبالا بكل ت  يا في اثبان .

 السها علا حس  تو يع المااس ت الصادرا إلا اثدارات المعنية و التةبت م  وصولها . -

  : المصالح التاليةالعام يلحق مباشرة بالكاتب  ●

 :مصلحة العمل االجتماعي و الثقافي و السياسي  -1

 تكلا بالمهام التالية : 

 تنييذ ومتابعة مختلا الت اهاات و المها انات التي تن مها البلدية او تكون طافا مشاركا فيها . -

 بانامج استر ل ملكم لمختلا التجهيزات الاياضية . إعداد -

 في هذا الميدان .القيام بعمليات التنسيق بي  البلدية و الهياكل المتد لة  -

 مسك و متابعة  ميع المااس ت الواردا علا البلدية م  مختلا الهياكل العاملة في هذا المجال . -

 عائ ت المعو ا .تنييذ و متابعة بانامج تد ل البلدية في المجال ات تماعي و السها علا مسك بنك معلوماتي حول ال -

 مد الكتابة العامة بتقاريا دورية حول سيا نشاطها وا تااح كل م  لان  أن يضم  إضيا  مزيد م  النجاعة علا سيا هذا المصللة . -



 

 

 

  :مصلحة التوثيق و األرشيف و اإلعالم  -2
 تكلا بالمهام التالية : 

 التصاف في العمليات المتعلقة بالتوثيق و األرليا . -

 القيام بعمليات التوثيق حس  اث اا ات المعمول بها في الراض . -

 حي  األرليا و تن يم  و تيسيا عملية النياذ إلي  حس  اث اا ات المعمول بها في الراض . -

 تنييذ بانامج البلدية في مجال اثع م البلدي . -

 للبلدية . إعداد الدوريات اث بارية الدا لية و تعيي  المو ع اتلكتاوني -

 توثيق األنش ة البلدية في مختلا المجاتت . -

 

 :مصلحة التراتيب البلدية  -3
 تكلا بالمهام التالية : 

 التنسيق بي  مختلا الهياكل الساهاا علا تنييذ التااتي  البلدية علا غاار اللاس البلدي و الشاطة البيئية . -

 ال ا ات و الس مة و الن افة بالتنسيق مع المصال  البلدية المعنية .متابعة تنييذ التااتي  البلدية في مجال  -

 تلايا مشاريع القاارات المتعلقة بالتااتي  البلدية و متابعة تنييذها بالتنسيق مع اللاس البلدي . -

 ها في الراض .مسك مختلا الدفاتا المتعلقة بالتااتي  البلدية و العمل علا أن تكون ملينة حس  التااتي  المعمول ب -

 : وحدة اإلعالمية  -4
 السها علا حس  استر ل و صيانة التجهيزات و الشبكات و المن ومات اثع مية .

 احكام عمليات ا تنا  التجهيزات اثع مية و السها علا ضمان م ابقتها للمواصيات المعتمدا . -

 تساهم في دفع العمل التشاركي . أنإعداد و بلورا باامج و  دمات اتصالية م  لانها ان تنمي التواصل بي  البلدية و المتعاملي  معها و  -

 متابعة تنييذ استااتيجية و ارا اثلااف تجاا البلديات في مادا الن م المعلوماتية و المخ  ات اثع مية . -

 ل  ديدا تهدف إلا مزيد إضيا  النجاعة و الجودا دا ل اثدارا البلدية .ت ويا وا تااح أسالي  عم -

 

 

 :  إدارة الشؤون اإلدارية و المالية ##

 تشتمل هذا اثدارا علا إدارتي  فاعيتي  : 

I-  : اإلدارة الفرعية للشؤون اإلدارية 



 تكلا بالمهام التالية : 
 البلدية  اثداراالمس اا م   بل  األهدافلتلقيق السها علا ضمان سيا النشاط بالمصال  الاا عة لها بالن ا و تعمل علا توفيا كل الوسائل الضاورية 

 للبلدية . األهدافس  حاعتماد ن ام التصاف  -

   اا سليا و تضم المصال  التالية :المس األهداف

 :  مصلحة الحالة المدنية -1

الخااادمات للماااواطني  بالكييياااة و الجاااودا الم لوباااة مااا   ااا ل ت بياااق و احتااااام  إسااادا تنيياااذ و متابعاااة باناااامج البلدياااة فاااي ميااادان اللالاااة المدنياااة مااا   ااا ل  -

 القواني  و التااتي  الجاري بها العمل .

 . صلابهاألالمسلمة  أوضمان د ة و مصدا ية وثائق اللالة المدنية الممسوكة م   بل البلدية   -

  دمات الخالة المدنية في ن اق اتحتاام المتبادل . إسدا حس  استقبال المواطني  و  ضا  لؤونهم بمناسبة  -

 تصنيا و توثيق و حي  دفاتا اللالة المدنية . -

  دمات اللالة المدنية ب ايقة تجعلهم ملمي  بالقواني  والتشاريع المعمول بها في الراض . بإسدا المكليون  األعوانطيا  تسييا و ت -

 :  مصلحة التصرف في الموارد البشرية -2
 التصاف في المليات اثدارية لألعوان و السها علا ت بيق األسالي  الجديدا في إدارا الموارد البشاية . -

 ت ديااا لمتابعاااة مساااارهم المهناااي مااا  انتاااداو و تااادر  و تا ياااة و  اث ااااا اتو اتخااااذ  مياااع  بااااألعوانالمتعلقاااة  الت ديبياااةو  اثدارياااةمعالجاااة المساااائل ذات الصااابرة  -

 علا التقاعد وغياها . وإحالة

 تن يم المنا اات و اتمتلانات المهنية . -

للتكاااوي  و صاااياغة المخ اااط السااانوي  إعاااداد ااا ل تقاااديم مقتاحاااات بهااادف مااا   بااااألعوانتنيياااذ و متابعاااة باناااامج البلدياااة فاااي ميااادان التكاااوي  و الاساااكلة الخاصاااة  -

 والاسكلة الخاص بالبلدية والهادف إلا تنمية  درات وكيا ا األعوان .

 

 

 :  مصلحة النزاعات و الشؤون العقارية و األمالك -3
 متابعة ومعالجة النزاعات التي تكون البلدية طافا فيها . -

 القيام بعمليات الجاد الدوري و البيع و الشاا  و الكاا  ( و متابعتها .التصاف في الملك البلدي )  -

 القيام بإ اا ات تسجيل األم ك البلدية وماا بة استعمالها ومتابعة كل العمليات العقارية . -

 إحصا  األم ك البلدية بجميع أنواعها . -

 

II-   : اإلدارة الفرعية للشؤون المالية و تضم 

 الية : المصلحة الم  -1
  هذا المصللة و :كلا ت  



 إعداد و تنييذ و تم الميزانية . -

 القيام بمختلا عمليات التعهد بالنيقات و األما بصافها ومسك اللسابات الخاصة بها . -

 إعداد الصيقات وتتبع انجا ها والتعهد بالمصاريا وتنييذها وإصدار األذون بالتزود واألذون بالدفع . -

 مسك الوثائق ودفاتا الملاسبة الخاصة بهذا الشاا ات  -

 ماا بة اللالة المالية للبلدية وذلك بمتابعة باامج اتستةمار ومليات القاوض  -

 إعداد ومتابعة المنا صات وطلبات العاوض وإباام الصيقات . -

 مللقات واللسابات النهائية .إعداد و متابعة المنا صات وطلبات العاوض وإباام الصيقات واتتيا يات وال -

 بامجة وا تنا  الموارد واألثاث والتجهيزات والمعدات الضاورية لسيا المصال  البلدية وضمان  زنها وتو يعها . -

 القيام بعملية ت  يا األعوان . -

 تسليم الوثائق اثدارية ذات الصبرة المالية لألعوان . -

 

 

 :  االقتصاديةمصلحة االستخالصات و الشؤون   -2
  هذا المصللة علا : سها ت

غيااااا المبنيااااة،المعلوم علااااا الملاااا ت ذات  األراضاااايالبلاااادي ) المعلااااوم علااااا العقااااارات المبنية، باااااألدا المتعلقااااة  اثحصااااا متابعااااة و تن اااايم مختلااااا عمليااااات  -

 الصبرة الصناعية و التجارية ......

 غيا المبنية  واألراضيلقاارات المتعلقة بالمعاليم المو ية علا العقارات لو األواماا علا ت بيق متابعة سيا اتستخ صات تدا ات البلدية والسه -

 . اثلهارمتابعة سيا اتستخ ص المو ا علا  -

 استخ ص معاليم اتكاية ومختلا اتتوات .متابعة سيا  -

 ها العمل .أعداد مختلا األ مة تستخ ص اتدا ات البلدية طبقا للنصوص الجاري ب -

 بإسناد الا ص التجارية للمل ت الميتوحة للعموم . -

 بإسناد الا ص اثدارية المتعلقة ب لرال ال ايق العام . -

 ماا بة التااتي  البلدية و ات تصادية دا ل األسواق . -

 إباام اللزمات . -

 :  اإلدارة الفنية ##
 تشتمل هذا اثدارا علا إدارتي  فاعيتي  :     

I-    : اإلدارة الفرعية للتهيئة العمرانية 
 وتكلا بالمهام التالية :  

 ت بيق ملتول مجلة التهيئة التاابية والتعميا والتااتي  والقاارات المتصلة بهذا الميدان . -



يم  اااااارات ر ااااص البنااااا  ل البيهااااا دراسااااات مليااااات ر ااااص البنااااا  والتقاساااايم واثصاااا ح وإباااادا  الاااااأي فيهااااا وعاضااااها علااااا اللجااااان واثدارات المختصااااة وتساااال -

 حس  التااتي  الجاري بها العمل .

 لخضاا  واللدائق .ت بيق مةال التهيئة العماانية الهام ومتابعة الدراسات التيصيلية لهذا المةال والعمل علا احتاام تخ يط الشوارع والساحات والمناطق ا -

 جاري بها العمل .ماا بة تقديم البنا ات ومدل احتاامها للتااتي  ال -

 إعداد الدراسات الينية للمشاريع . -

 إعداد المليات الينية ث اا  الصيقات المتعلقة بالمشاريع البلدية . -

 و تضم المصال  التالية : 

 مصلحة التهيئة العمرانية والدراسات . -1

 مصلحة التقاسيم والتراخيص العمرانية . -2

II-اإلدارة الفرعية لألشغال والنظافة  : 
 تكلا بالمهام التالية :   

 التعهد بإص ح أو تاميم المنشات البلدية . -

 السها علا تن يم مستودع اللجز والمرا ا والتصاف في المخزونات حس  التااتي  الجاري بها العمل . -

   التعهد بشبكة التنويا العمومي وصيانتها . -

 صيانة ال ا ات واألرصية وإص حها وتعهدها . -

 ماا بة استعمال وسائل النقل والمعدات والتجهيزات البلدية والملاف ة عليها . -

 إعداد المشاريع الينية المتعلقة بنشاط المصللة المتعلقة باأللرال وصيانة ال ا ات والتنويا العمومي . -
 الجاري بها العمل   يئة وإعداد المليات الينية ثباام الصيقات المتعلقة بمشموتت المصللة طبقا للتااتي  السها علا إعداد الدراسات الينية للمشاريع البلدية حول الن افة والملاف ة علا الب -    

 متابعة تنييذ المشاريع المتعلقة بن افة المن قة البلدية . -

 إبدا  الاأي في المشاريع المزمع انجا ها في المن قة م  حين ت ثياها علا المليط . -

 وحمايتها بالتعاون مع المصال  المختصة .  التعهد بالمصبات -

 رعاية المناطق الخضاا  وصيانتها . -

 العناية بالم ها الجمالي للبلدية . -

 ماا بة تنييذ المشاريع البلدية . -

 الملاف ة علا ن افة المدينة ولوارعها وطا اتها وساحاتها وحدائقها . -

 عية والتجارية وفواضل البنا  واأل نة ومقاومة التلوث مهما كان نوع  )اللشاات،األوبئة....( السها علا حس  رفع اليض ت المنزلية والصنا -

 الماا بة الصلية للمل ت العمومية واألسواق وماا بة المواد الرذائية. -

 وتضم المصال  التالية : 

 والصيانة  األشغالمصلحة  -1

 مصلحة الصحة والنظافة و والمحيط                                                                                  -2

  



 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

   

   

    

  

 

 

 

   

 

     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

     

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الكـــاتــــب العـــــــــام

 
مصلحة التوثيق و األرشيف 

 واإلعالم

مصلحة العمل االجتماعي 

والثقافي والشبابي 

 

 

مصلحة النزاعات 

 والشؤون 

  العقارية واألمالك

 

 

مصلحة 

االستخالصات  

والشؤون 

 االقتصادية

 البلدية مصلحة التراتيب وحدة اإلعالمية

 اإلدارة الفنيـــة

 اإلدارة الفرعية للتهيئة العمرانية

 

 

 

مصلحة التقاسيم  

والتراخيص 

 العمرانية

 

 

مصلحة التهيئة 

العمرانية 

 والدراسات

 

 

مصلحة الصحة  

والنظافة  

 والمحيط

 

 

مصلحة 

الحالة 

المدنية و 

 االنتخابات

 

 

مصلحة التصرف 

في الموارد 

 البشرية

 

 

 المصلحة المالية

 اإلدارة الفرعية للشؤون المالية

 التنظيم الهيكلي لبلدية حمام الشط

 رئــــيس البــــلديـــة

 اإلدارة الفرعية لألشغال والنظافة 

 

 

مصلحة 

األشغال 

 والصيانة

 مصلحة العالقات مع المواطن

 مصلحة شؤون المجلس واالنتخابات
 

 مصلحة مكتب الضبط المركزي
 

 إدارة الشؤون اإلدارية والمالية
 

 اإلدارة الفرعية للشؤون اإلدارية



 :قــرار المجلــس البلــدي

 .التنظيم الهيكلي للبلديةمشروع باإلجمـاع على  المجلس البلديوبعد التـداول والنـّقـاش، صـادق السـادة أعضـاء 

II -  2018تحويل اعتمادات بميزانية : 
  : 2018تحويل اعتمادات بميزانية  إلا النق ة الةانية م   دول األعمال و هي بلدية حمام الشط ت اق السيد رئيس ثم       

 و ذلك علا النلو التالي :  2018لسنة  األولالمجلس البلدي مشاوع  اار في تلويل اعتمادات بميزانية العنوان  أعضا السادا  أن ارالمعاوض علا 

 الزيادة التنقيص

 المبلغ بيان الفصل الفصل المبلغ بيان الفصل الفصل

32-201 
.02 

 26.500.000 المنحة المخولة لرؤساء البلديات 01.100 2.500.000 العموم إعالمو  إرشادعمليات 

 31.000.000 تعهد و صيانة معدات خصوصية 02201-10 3.000.000 اباتخاالنت 36-02201

    2.000.000 شراء العقاقير 30-02202

    40.000.000 كراء المعدات 30-02202

    5.000.000 االعتناء بحركة المرور و تنظيمها 36-02202

    5.000.000 البيئةحمالت التطهير و المحافظة على  22-03302

 57.500.000 الجملة 57.500.000 الجملة

 :   قــرار المجلــس البلــدي           

 2018ول لسنة و بعد التـداول والنـّقـاش، صـادق السـادا أعضـا  المجلس البلدي باث مـاع علا مشاوع  اار في تلويل اعتمادات بميزانية العنوان األ

III-  2019مشروع ميزانية : 

 
      



ـلــالفص رةـالفقـ   الفقـــرة 

 الفرعية
النفقــــــاتبيــــــان   المــالحـظـــات التقـديــرات 

لوّ وان األــات العنــالعنوان األول : نفق       

فرّ ــات التصـــالجزء األول : نفق           

ر العمومي ـالقسم األول: التأجي                

ديــس البلـالمجل اءـة ألعضــالمخول حـالمن   01.100    

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

.........  ــــات المتياغيـــالمن  الجملية المخولة لاؤسا  البلدي 001    60 000 000  

........... المتياغي من  التمةيل المخولة لاؤسا  البلديات غيا  002      

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

01.100جـملـــة الفصــل      60 000 000  

نـــــيارّ ـوان القـــر األعـــأجيــت   01.101  

 

 الكلفة الجملية  المدة العدد  الخطط

د 55.00  سنة 03 مهندس او تقني  

ثقيلةسائق شاحنة  د 15.000 سنة 02   
 

  

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



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

............................... المنلة الكيلومتاية الماتب ة بالاتبة  001    31 680 000  

............................................... منلة التصاف و التنييذ 002    480 560 500  

................................................منلة التكاليا الخاصة  003    143 040 000  

........................................ بالاتبةمنلة السك  الماتب ة  004    …………….  

........................................................... منلة الهندسة 005    24 110 500  

......................................................... منلة المشاريع 006    32 510 000  

............................................... الهندسة المعماريةمنلة  007    1 020 000  

............................................................منلة التعميا  008    ....................  

 

ـلــالفص  

 

رةـالفقـ  

 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

النفقــــــاتبيــــــان   

 

 التقـديــرات

 

 المــالحـظـــات

....................................................منلة الو ت الكامل  009    ....................  

...............................................منلة عدم  بول اللافا   010    ....................  

.......................................... داغو يةيمنلة التكاليا الب 013      ....................  

....................................................منلة   ا العدول  016    ....................  

...............المنلة الخصوصية لمستشاري المصال  العمومية  022    ....................  

................................................منلة العمل اث تماعي  023    ....................  

......................................ع مية منلة المعالجة اآللية لإل 025    ....................  

..........................................................منلة الصلافة  034    ....................  



....................................عادا التاتي  المنلة التعوضية ث 036    ....................  

......................................................المنلة التعويضية  049    ....................  

...........................................لية يالمنلة التعويضية التكم 050    ....................  

.........................................منلة ماا بة التااتي  البلدية  090    ....................  

........................منلة حي  الصلة ورفع اليواضل المنزلية  091    370 580 500  

..........................................................منلة اتوساخ  092    24 480 000  

.........................................................منلة اثحصا   093    ……………  

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

..........................................................المنلة الو ييية 001    15 600 000  

.................................................منلة مكلا بم مورية  002    ....................  

.....................................................المنلة الكليومتاية  005    4 080 000  

..............................................................منلة السك  006    2 100 000  

................................................منلة التكاليا اثدارية 007    ....................  

................................ المنلة التكميلية للمنلة الخصوصية 008    4 620 000  

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

 

........................ المسؤولية المسندا للوك   العاديي منلة  070    1 000 000  



 

 

ـلــالفص  

 

رةـالفقـ  

 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

النفقــــــاتبيــــــان   

 

 التقـديــرات

 

 المــالحـظـــات

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

.................................. منلة اثنتا  المدمجة في المات  001    20 299 680  

في الماتّ  ............................ منلة اثنتا  غيا المدمجة 002    30 500 000  

غيا الخصوصية المترّياا األ ــال ....................... من ال 003    ....................  

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

............................................. منلة الساعات اثضافية 001    7 000 000  

..................................................... منلة العمل الليلي 002    8 000 000  

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

......................................................... المنلة العائلية 001    10 000 820  

...................................................منلة األ ا الوحيد  002    2 920 000  

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

......................................... المساهمة في أن مة التقاعد 001    226 916 688  

........................... اللي ة اث تماعية المساهمة في أن مة 002    72 613 340  

........................ المساهمة في أن مة الت مي  علا الماض 003    ....................  



......... المساهمة في صندوق النهوض بالسك  ليائدا األ اا  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 
 

  

 

 

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

........................................................ ا األساسي األ 001    43 710 000  

............................... المنلة الكيلومتاية الماتب ة بالاتبة 002    2 385 000  

............................................. التصاف و التنييذمنلة  003    36 507 000  

.................................. منلة اثنتا  المدمجة في المات  009    535 020  

............................ منلة اثنتا  غيا المدمجة في المات  010    3 265 000  

 

ـلــالفص  

 

رةـالفقـ  

 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

النفقــــــاتبيــــــان   

 

 التقـديــرات

 

 المــالحـظـــات

............................................. منلة الساعات اثضافية 012    ....................  

.....................................................منلة العمل الليلي  013    ....................  

...................... منلة حي  الصلة ورفع اليواضل المنزلية 070    27 994 990  



......................................................... منلة األوساخ 071    1 800 000  

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

............................................. الت  يا المبالا لألعوان 001   عون إنقاذ 30 000 000 30   

....... التا يا غيا المبالا لألعوان )إتيا يات مع المؤسسات( 002    ....................  

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

......................................................... المنلة العائلية 001    377 379  

................................................... منلة األ ا الوحيد 002    150 000  

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

......................................... المساهمة في أن مة التقاعد 001    15 549 011  

........................... المساهمة في أن مة اللي ة اث تماعية 002    4 901 280   

........................ المساهمة في أن مة الت مي  علا الماض 003    ....................  

......... المساهمة في صندوق النهوض بالسك  ليائدا األ اا  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 

 



  000 000 441 2 جملـــة القـســـم األّول   

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  

....................................................اثتصاتت الهاتيية  001    5 000 000  

......................................................تااسل المع يات  002    15 000 000  

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

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

........................................... لاا  الو ود لوسائل النقل 001    42 000 000  

أل هزا التسخيـ  ......................................لاا  الو ود  002    ....................  



......... حصص الو ود ليائدا اثطارات المكلية بخ ط و ييية 003    16 000 000  

....................................لاا  الو ود لمعدات  صوصية  004    230.000.000  

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

  000 000 1 المـااس ت اثداريـة ................................................. 001  

  .................... نيقـات البايـد األ ــال .............................................. 002  

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

....................................إ تنا  معدّات التصّاف اثداري  001    5 000 000  

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

..................................................... ت مي  وسائل النقل 001    25 000 000  

.......................................................ت مي  األلخاص  002    ....................  

.........................................................ات يت مي  البنا 003    5 000 000  

.........................................تامي  التجهيزات و المعدات  004    ....................  

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

.....................................................ت يااثعتنا  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  صوصية 004    

 

100 000 000  

 

ـلــالفص  

 

رةـالفقـ  

 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

النفقــــــاتبيــــــان   

 

 التقـديــرات

 

 المــالحـظـــات

تنظيف المقّرات اإلدارية ................................مصاريف   11   3 000 000  

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

  .................... المصاريا العاديـة لللااسـة ....................................... 001  

  .................... مصاريا اللااسة ع  طايق المناولـة ........................... 002  

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

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

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

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

....................................................... الوثائق األ ال 002    ....................  

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

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

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



............................................. لاا  اللوا م و المعدات 001    16 000 000  

.......................................................لاا  من ومات  002    ....................  

......................................................... نيقات الصيانة 003    4 000 000  

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

........................................... إستر ل من ومة " أدو " 001    3 000 000  

....................................... إستر ل من ومة " إنصاف " 002    3 000 000  

........................................ " رلــادإستر ل من ومة "  003    ....................  

........................................ " مدنيــةإستر ل من ومة "  004    ....................  

" التصّاف في موارد الميزانية " ........... إستر ل من ومة  005    3 000 000  

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

................................................مصاريا اثستقباتت  001    5 000 000  

 

 

................................................ــــــة امـمصاريا اث  002   2 000 000  

 

ـلــالفص  
 

رةـالفقـ  
 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

النفقــــــاتبيــــــان   
 

 التقـديــرات
 

 المــالحـظـــات

................................................ات ـــــمصاريف المهمّ   22   3 000 000 
 

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



الموّحد ...........................إكسا  األعوان الخاضعي  للزي  001    ....................  

.................................... إكسا  العملة و اعوان اثستقبال 002    35 000 000  

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

.................................................. المنلة اليومية للتنقل  001    ....................  

............................................المنلة الكيلومتاية للتنقل  002    ....................  

....................................ل األشخاص إرجاع مصاريف نقّ   25   ....................  

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

........................................................ملتقيات للتكوي   001    ....................  

....................................................... تابصات تكوي  002    5 000 000  

.......................................................التكوي  المستمّا  003    ....................  

................................................. التكوي  في اثع مية 004    ....................  

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

.......................................................... نيقات التداوي 001    1 000 000  

.................................... لاأ  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  

.....................................................اللي ت العمومية  001    25.000.000  

.............................................................. اثنتخابات 002      

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

................................ مصاريا أ الأتعاو و إ تبار و  001    4 000 000  

........................................... اتضدفع الخ ايا 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  وتن 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    ...................  

.......................................اث تبار و الماا بة و التلاليل  003    …………..  



  000 000 5 اتّيا يات مع أطبّـا  ..................................................... 005  

  000 000 10 اتّيا يات مع مؤسّسات ................................................. 006  

........................................ المنلة المخولة لقابض المالية 010    ...................  

........................ المنلة المخولة لوك   المقابيض المنتيعي  011    ...................  

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

................... متخلدات تجاا الشاكة الوطنية لتو يع البتاول 002    …………….  

................. للكهابا  و الرا متخلدات تجاا الشاكة التونسية  003    …………...  

........ متخلدات تجاا الشاكة الوطنية ثستر ل و تو يع المياا 004    ……………  

.................. تونس تصاتتمتخلدات تجاا الديوان الوطني ت 005    ...................  

................... التونسيةمتخلدات تجاا الم بعة الاسمية للب د  006    ...................  

............................. متخلدات تجاا لاكة الخ وط التونسية 007    ...................  

  ...................  ........... متخلدات تجاا لاكة التونسية للت مي  و إعادا الت مي  010  

............... الوكالة التونسية لإلتصال الخار يمتخلدات تجاا  011    ...................  

..................... متخلدات تجاا الوكالة الوطنية للماية المليط 012    ...................  

............. للتصّاف في النيايات الوطنيةمتخلدات تجاا الوكالة  013    …………….  

..................... للخدمات البيئيةمتخلدات تجاا الوكالة البلدية   014    …………….  

مؤّسسات عمومية أ ال  متخلدات تجاا 020   ………………. ……………  

الخــواص .............................................. متخلدات تجاا 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  

........................................................... لاا  العقا يا 001    5 000 000  

.............................اثعتنا  بالمعدات الصرياا و تجديدها  002    10 000 000  

........................................................... كاا  المعدات 003    ………………  

.............. نيقات إستر ل المص  الماا   و مااكز التلويل 004    40 000 000  

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

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

: الن افة وس مة المليط ...........32المناولـة في إطار اآلليـة  002    ...................  

  ...................  مع اليض ت وتةمينها ..........: 40المناولـة في إطار اآلليـة  003  

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

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

..................................................................اثعتنا   001    50 000 000  



....................................لاا  معدات صرياا و صيانتها  002    ...................  

........................................................... كاا  المعدات 003    ...................  

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

.................................. اثعتنا  بلاكة الماور و تن يمها 001    10 000 000  

..................................................لاا  معدات صرياا  002    ...................  

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

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

.................................................... بالنافوراتاثعتنا   001    ...................  

           ة ـات العموميااااااـااااااـزا بالساحـااااااـاثعتنااااااا  بااااااالتجهيزات الماكّ  002  

....................................................... ل المدنـــو مدا   

 

10 000 000 

 

................................................... ب فواا المياا اثعتنا  003    ...................  

..............................اثعتنا  بتجهيزات  صوصية أ ال  009    

 

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

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

........................................................ لاا  الليوانات 001    ...................  

...................................... ترذية الليوانات و اثعتنا  بها 002    ...................  



................................... لاا  تجهيزات و معدات اللديقة 003    ...................  

........................اثعتنا  بالتجهيزات و المعدات و صيانتها  004    ...................  

......................................... اثعتنا  بالنباتات و األلجار 005    ...................  

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

المبالاا ...............................................اثعتنا  نيقات  001    40 000 000  

.......................................... ع  طايق المناولةاثعتنا   002    ...................  

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

المبالاا ...............................................اثعتنا  نيقات  001    10 000 000  

.......................................... ع  طايق المناولةاثعتنا   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 بتسييـاصّ ـف خـاريـمص

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

 

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

 

   
02.230جـملـــة الفصــل   …………… 

 

   

  1690.000.000 جملـــة القـســـم الثــانـي



   
ل العمومي ـالقسم الثالث : التدخّ    

 

يـاعـدان اإلجتمـي الميـالت فــتدخّ    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 التنييل 001    

 

 

10.000.000  

 

ـلــالفص  

 

رةـالفقـ  

 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

النفقــــــاتبيــــــان   

 

 التقـديــرات

 

 المــالحـظـــات

 
................................... المساهمة بعنوان تعديل الجاايات 002   105 000 000  

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

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

 

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

.................................................مصاريا دف  اليقاا   001    ……….  

........................................ فااامصاريا النبش و نقل ال 002    ...................  

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

 

............................. مقاومة اللشاات و الليوانات الشاردا 001    5 000 000  



............................حم ت الت هيا و الملاف ة علا البيئة  002    20 000 000  

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

............................................................ نيقات صيانة 001    ...................  

.............................................................لاا  لوا م  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 ميـــتدخّ    03.303    

التكوين ودعم الالّمركزيـة ...............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  

 

      



  000 000 70 المساهمة لفائدة الودادية بعنوان خدمة تذاكر األكل لألعوان... 01 03.304

 

 

 

 

  000 000 70 03.304جملة الفصل    
 

ـلــالفص  

 

رةـالفقـ  

 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

النفقــــــاتبيــــــان   

 

 التقـديــرات

 

 المــالحـظـــات

ةـاب و الطفولــة والشبـالثقافن ــالت في مياديـتدخّ    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 تن يم المها انات و الت اهاات الةقافية 001    ...................  

........................... تن يم المها انات و الت اهاات الةقافية 002    10 000 000  

.......................................................... لاا  عاوض 003    ...................  

..................الثقافية الفرق لجمعيات ولفائدة اللّجان وا منـح  07   10 000 000  

................................................ لفائدة الشبابتدّخالت   10   10.000.000  

الطفولة ................................................لفائدة تدّخالت   11   5.000.000  



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

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

   
03.305جـملـــة الفصــل   98.000.000 

 

اديــدان اإلقتصــي الميـالت فــتدخّ    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 اخـــتدخّ   99   ...................  

   
03.306جـملـــة الفصــل   ……………. 

 

ةــات العالميــي المنظمـات فــالمساهم   03.307    

...........................................ة ـمنظمات ذات صبغة عامّ   01   ...................  

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

 

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

 

ـلــالفص  

 

رةـالفقـ  

 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

النفقــــــاتبيــــــان   

 

 التقـديــرات

 

 المــالحـظـــات



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

.................................................. من مة المدن العابية 800    ...................  

.................................من مة العواصم و المدن اثس مية  801    ...................  

  
........................................... من مة مدن التااث العالمي 802  ................... 

 

.................................................. إتلاد المدن اثفايقية 803    ...................  

  ................... الجمعية الدولية لاؤسا  العواصم والمدن الناطقة باليانسية .... 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 من مات  001    ...................  

...............................ة ــأ نبي وهياكلالتعاون مع من مات  002    ...................  



   
03.310جـملـــة الفصــل   5 000 000 

 

   
  375.000.000 جملـــة القـســـم الثـالــث

ةـارئــف الطرّ ـات التصـقـالقسم الرابع : نف     

  وغيـر الموّزعــة                   

  

 

.....................................ةـــــــارئـف الطرّ ـــالتص نفقــات   04.400  ………..  

غير الموّزعـة......................................ف التصرّ  نفقــات   04.401  …………….  

  …………… جملـــة القـســم الرابــع   

  4.506.000.000 جملـــة الجــزء األّول   

 

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 مؤّسسات أخـرى ...................  04 

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

 

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

   
05.500جـملـــة الفصــل   201 000 000 

 

يــارجـن الخــد الديـــفوائ   05.501    

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

ــة الموّظفـة ...............................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 باث مـاع علا مشاوع  المجلس البلديو بعد التـداول والنـّقـاش، صـادق السـادا أعضـا  
IV- :النظام الداخلي للمجلس البلدي 

أعضاء المجلس البلدي النظام الداخلي للمجلاس البلادي حياث اخاذ الكلماة السايد المنصاف سااعي و صارح أن هاذا على أنظار رئيس البلدية  عرضو في األخير 

 :  المشروع ال يعنينا ككتلة حركة النهضة و إن وقع التطرق لهذه النقطة أي عرض هذا المشروع للمصادقة فإننا سننسحب و بالفعل انسحب كل من

 ميساء بنالطاهر . –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   

  للجماعات المحلية : تاريخ و مراجع النشر بالجريدة الرسمية   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ،إن المجلس البلدي لبلديةحمام الشط

 . 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 

 

 



 النظام الداخلي للمجلس البلدي لبلديةحمام الشط

 الباب األول

 في األحكام العامة

 .لحر في إطار وحدة الدولةبلدية حمام الشط جماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية واالستقاللية المالية واإلدارية يدير شؤونها مجلس منتخب وفق مبدأ التدبير ا: الفصل األول

 . لصالحياتهم هذا النظام الداخلي قواعد تسيير أشغال المجلس البلدي وهياكله وكيفية انعقاد جلساته واجتماعات لجانه وممارسة المجلس ورئيسه وهياكله يضبط: 2الفصل 

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

 . التنفيذ النظام الداخلي ملزما لكافة أعضاء المجلس وهياكله ويسهر رئيس المجلس أو عند االقتضاء من ينوبه على حسن تطبيق أحكامه بعد دخوله حيزيعتبر هذا : 3الفصل 

 الباب الثاني

 في جلسات المجلس البلدي

 القسم األول

 في تركيز المجلس البلدي

 .من مجلة الجماعات المحلية 216أيام من تاريخ اإلعالن النهائي للنتائج وفقا لمقتضيات الفصل  8أقصاه تعقد الجلسة األولى للمجلس البلدي في أجل : 4الفصل 

 . تخصص الجلسة األولى ألداء القسم وانتخاب رئيس المجلس ومساعديه وتوزيع حصص اللجان البلدية بين القائمات: 5الفصل 

المستقلة  الذين تم التصريح بفوزهم في االنتخابات البلدية وفق النتائج النهائية على العناوين المضمنة بمطلب الترشح المودع لدى الهيئة العلياتوجه الدعوة لكافة أعضاء المجلس البلدي : 6الفصل 

  لالنتخابات من خالل رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ

 . م من تاريخ موعد انعقاد الجلسةأو بأي وسيلة تبليغ تترك أثرا كتابيا في أجل ال يقل عن ثالثة أيا

 .يتم إعالم متساكني البلدية بتاريخ الجلسة األولى للمجلس البلدي ببالغ يعلق بمقر البلدية ويدرج بموقعها اإللكتروني إن وجد:7الفصل 

تمدية تتوفر فيه شروط النفاذ إليه واألمن وتضمن فيه الصبغة العمومية لالجتماع ومبدأ تعقد الجلسة بمقر البلدية أو بأي فضاء آخر مالئم بتراب البلدية من غير مقرات الوالية أو المع: 8الفصل 

 .الحياد

 :أيام من تاريخها كما يتولى 5يتولى الكاتب العام للبلدية استكمال إعداد المتطلبات اللوجستية لتيسير انعقاد الجلسة قبل : 9الفصل 

 رمسك دفتر مرقم لتسجيل الحضو •

 .ول بهامشروع محضر الجلسة األولى للمجلس البلدي )محضر التنصيب( على أن يؤشر عليه من قبل كامل األعضاء لنشره فيما بعد حسب اإلجراءات المعمإعداد .  •

 .وفي صورة تغيب الكاتب العام أو عدم وجوده يتم تعيين أحد موظفي البلدية )إطار( إلنجاز األعمال المذكورة في اآلجال المطلوبة



من مجلـة الجمـــــــــــــاعات المحلية وتوفير نسخ بعـــدد أعضـــــاء المجلـــس البلدي وتسخيـــــــــــر أعوان من  213يتولى الكاتب العام إعداد ورقة تتضمن نص القسم طبقا لمقتضيات الفصل 
 .البلدية إلسناد أشغال الجلسة األولى في عملية االقتراع

الجلسة األولى وتكون الجلسة  جلسة قانونية إال بحضور أغلبية أعضاء المجلس. وفي صورة عدم اكتمال النصاب يدعى المجلس لالنعقاد بعد ثالثة أيام على األقل من تاريخال تكون ال: 10الفصل 

 .من مجلة الجماعات المحلية 220في هذه الحالة قانونية مهما كان عدد األعضاء الحاضرين وفقا لمقتضيات الفصل 

 .اشرة بعد انتخابهيترأّس الجلسة العضو األكبر سنا من األعضاء غير المترشحين لرئاسة البلدية وذلك إلى غاية انتخاب الرئيس الذي يتسلم رئاسة الجلسة مب: 11لفصل ا

 .المختصة أو من ينوبه االبتدائيةمن المجلة بحضور رئيس المحكمة  213يتولى رئيس الجلسة دعوة أعضاء المجلس البلدي الحاضرين ألداء القسم المنصوص عليه بالفصل  :12الفصل 

 .يتم تحرير محضر أداء القسم من قبل كاتب تعينه المحكمة االبتدائية المختصة ترابيا

 .في الغرضأداء القسم لدى رئيس المحكمة االبتدائية أو من ينوبه قبل مباشرة عضويته بالمجلس البلدي ويرافقه الكاتب العام للبلدية إلعداد محضر وعلى كل عضو متغيب أن يتولى 

 . المتعلق بتفرغ رؤساء المجالس المحليةمن مجلة الجماعات المحلية  6يتولى رئيس الجلسة، قبل الشروع في انتخاب رئيس البلدية، تذكير الحضور بمقتضيات الفصل : 13الفصل 

وذلك في جلسته  )خامسا( من القانون األساسي المتعلق باالنتخابات واالستفتاء يترشح رؤساء القائمات الفائزة في االنتخابات لمنصب رئيس المجلس البلدي 117وفقا لمقتضيات الفصل :14الفصل 

 .خابا حّرا، سريا، نزيها وشفافا. ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحّصل على األغلبية المطلقة لألصواتالمجلس من طرف األعضاء انت وينتخب رئيساألولى. 

ها في الدورة لثانية حسب عدد األصوات المتحصل عليوفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على األغلبية المطلقة، تنّظم دورة ثانية، يتقّدم لها المترشحان المتحصالن على الرتبة األولى وا
 .األولى

 .ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحّصل على أكثر األصوات

 . وفي حالة تساوي األصوات بين المترشحين يتّم تغليب األصغر

 .على إثر اإلعالن عن نتائج انتخاب رئيس المجلس البلدي يتولى رئيس الجلسة تسليم الرئاسة للرئيس المنتخب: 15الفصل 

 .من مجلة الجماعات المحلية 245المجلس البلدي برئاسة الرئيس المنتخب وخالل الجلسة األولى تحديد عدد مساعديه على أال يتجاوز عددهم األربعة وفقا لمقتضيات الفصل  يتولى: 16الفصل 

 .مختلف عن جنس الرئيس يتم انتخاب المساعد األول لرئيس المجلس بنفس الصيغة التي تمت بالنسبة للرئيس على أن يكون المترشحين من جنس

 .سنة ال يتم اعتماد قاعدة السن في هذا الترشح 35يتم انتخاب المساعد الثاني بنفس الصيغة التي تمت بالنسبة للرئيس، وفي حالة كان سن رئيس المجلس أو المساعد األول أقل من 

 .ا بعد المساعد الثاني حسب ترتيبهم في االقتراعيتم انتخاب بقية المساعدين كل على حدة وفق نفس اإلجراءات ويتم ترتيبهم تباع

 يعتبر المساعد األول نائب أول لرئيس المجلس البلدي ويعتبر المساعد الثاني نائبا ثاني لرئيس المجلس البلدي

روني عند توفره الذي يتعين توجيه الدعوات إليه درءا لكل تجاوز ولضمان يتولى كل عضو من أعضاء المجلس البلدي خالل الجلسة األولى للمجلس إيداع عنوانه المختار والعنوان اإللكت: 17الفصل 

 .وصول الدعوات في اإلبان ورقم هاتفه الجوال و يكون العنوان المودع العنوان المعتمد عند كل نزاع محتمل

 القسم الثاني



 في جلسات المجلس البلدي

 :خالل األشهر التالية كما يلييعقد المجلس البلدي سنويا أربع دورات عادية : 18الفصل 

 فيفريشهر: األولىالدورة - 

 ماي شهرالدورة الثانية:- 

 شهر جويليةالدورة الثالثة: - 

 شهر نوفمبر: الرابعةالدورة - 

 . يجتمع المجلس خالل النصف الثاني من األشهر األنفة الذكر

 . االستثنائية أو لموجبات العطل الرسميةتنعقد دورات المجلس خالل نهاية األسبوع إال في الحاالت 

 .يوما، يخصصها المجلس لمناقشة مختلف تقارير اللجان بحضور أعضاء اللجنة من غير أعضاء المجلس البلدي 15يتم عقد جلسات سنوية خالل شهر أكتوبر قبل تاريخ المصادقة على الميزانية بـ 

 .وإبداء الرأي في شأنها تحال التقارير إلى أعضاء المجلس البلدي لمناقشتها

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

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

 ال يتجاوز عدد جلسات الدورة في كل الحاالت أربعة جلسات

 .لس البلدي باقتراح من المكتب البلدي تواريخ الجلساتيحدد المج

 . تبقى الجلسة المتعلقة بالمصادقة على مشروع ميزانية البلدية مفتوحة إلى غاية المصادقة

عشر الناخبين المسجلين بالسجل االنتخابي على أن يكون يمكن للمجلس البلدي أن يعقد جلسات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه وبطلب من :20الفصل 

 . هذا الطلب مصحوبا بالموضوع أو المواضيع المقترح إدراجها بجدول األعمال

بمكان آخر بتراب البلدية على أن تتوفر فيه  يجتمع المجلس البلدي بمقر البلدية. غير أنه يمكن لرئيس المجلس البلدي ألسباب موضوعية وبعد التشاور مع المكتب البلدي الدعوة للجلسة:21الفصل 

 . شروط النفاذ إليه واألمن وتضمن فيه الصبغة العومية لالجتماع ومبدأ الحياد

 .متاحةجلسات المجلس البلدي علنية ويحضر العموم أشغالها ويعلن عن تاريخ انعقادها عن طريق التعليق بمدخل البلدية وبمختلف وسائل اإلعالم ال: 22الفصل 

 . يمكن للمجلس المصادقة على سرية الجلسة بطلب من ثلث أعضاءه أو من رئيسه وبموافقة ثلثي األعضاء الحاضرين: 23الفصل 

 . الجلسة قبل متابعة أشغالهاقة لهم بجدول أعمال في حالة إقرار جلسة سرية يأمر الرئيس بإخالء القاعة من العموم ومن ممثلي المجتمع المدني ووسائل اإلعالم وجميع األشخاص الذين ال عال

 .يغتها العلنيةعندما ينتفي السبب الذي تطلب عقد جلسة سرية يمكن للمجلس وفق نفس اإلجراءات المنصوص عليها بهذا النظام الداخلي استئناف الجلسة في ص



 .يحضر الكاتب العام للبلدية جلسات المجلس الذي يتولى كتابته :24الفصل 

ذ الكلمة إال بإذن من الرئيس البلدي أن يستدعي إطارات من أعوان البلدية أو أي شخص مختص يمكن أن يفيد برأيه لدى المجلس دون المشاركة في التصويت وال يمكن لهم أخويمكن لرئيس المجلس 
 . مع التزام الحياد المطلق. و يكون رأيهم استشاريا

 

 القسم الثاني

 في الدعوات لجلسات المجلس البلدي

 .تتم دعوة المجلس البلدي لالجتماع من قبل رئيسه أو من ينوبه:25الفصل 

ية أثناء الجلسة األولى للمجلس كما توجه الدعوات عن طريق بريد مضمون الوصول أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا إلى عناوين أعضاء المجلس المختارة والتي أودعوها لدى البلد: 26الفصل 

 . بالبريد االلكتروني متى أمكن إثبات بلوغهايمكن توجيهها إلى عناوينهم 

لمسائل التي ستعرض على التداول توجه الدعوات بصفة فردية إلى كافة أعضاء المجلس مرفقة بجدول أعمال الجلسة أو الجلسات التي سيعقدها المجلس وبملحوظات تفسيرية حول ا:27الفصل 

 .ي جدول األعمال وعند االقتضاء بتقارير اللجان وتحدد الدعوة يوم وساعة ومكان الجلسةأثناء الجلسة والوثائق ذات الصلة بالنقاط المدرجة ف

درج بالموقع االلكتروني للبلدية إن وجد ويتم يتم تضمين الدعوات بدفتر مخصص لمداوالت المجلس مرقم ومؤشر على كل صفحة من صفحاته من قبل رئيس المجلس ومن يقوم بكتابة المجلس كما ي
 . لدعوة للعموم بمدخل مقر البلديةتعليق ا

 .يتم توجيه الدعوات من قبل رئيس المجلس إلى أعضاء المجلس خمسة عشر يوما قبل تاريخ اجتماع المجلس على األقل:28الفصل 

تقدير حالة التأكد عند عقد الجلسة المتأكدة ويمكنه تأجيل النظر في جدول في حالة التأكد يتم اختصار األجل إلى يومين ويتم االجتماع حاال في حالة التأكد القصوى غير أنه يرجع للمجلس البلدي 
 . أعمال الجلسة إلى جلسة الحقة

 . يومابالنسبة لمشروع الميزانية 15يتعين وجوبا توجيه ملفات الصفقات والعقود قبل خمسة أيام من انعقاد الجلسة وقبل

 

 القسم الثالث

 في جدول األعمال

 .رئيس المجلس جدول األعمال بالتعاون مع أعضاء مكتب المجلسيضبط : 29الفصل 

 . المتاحة والتعليق بمقر البلدية يتم إعالم العموم بجدول األعمال وتاريخ وتوقيت الجلسة ومكان انعقادها في نفس يوم توجيه الدعوات لألعضاء من خالل النشر بكل الوسائل: 30الفصل 

 .يقدموا للرئيس بصفة فردية أو جماعية طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صالحيات المجلس في جدول األعماليمكن ألعضاء المجلس أن :31الفصل 

 .يقدم الطلب في أجل شهر على األقل قبل انعقاد الجلسة



مقترحة التي تم رفضها دون مناقشتها ويدون ذلك وجوبا في محضر الجلسة. وفي حال يكون رفض إدراج كل نقطة مقترحة معلال ويبلغ لمقدم الطلب ويحاط المجلس علما عند افتتاح الجلسة بالنقاط ال
 ال الجلسةتقدم نصف أعضاء المجلس على األقل بطلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صالحيات المجلس في جدول األعمال فإنها تسجل وجوبا في جدول أعم

 . في جدول أعمال الجلسةيعترض رئيس المجلس على مناقشة كل نقطة غير مدرجة 

ددا دون توجيه تهم إلى جهة معينة يمكن ألعضاء المجلس بصفة فردية أو جماعية توجيه أسئلة كتابية لرئيس المجلس حول كل مسألة تهم صالحيات المجلس على أن يكون السؤال مح:32الفصل 

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

 .وترتب حسب تاريخ التوصل بها وتسجيلها تودع األسئلة المذكورة موقعة من قبل العضو أو أحد أعضاء المجموعة المعنية لدى كتابة المجلس شهرا على األقل قبل انعقاد دورة المجلس

 .مساعديه عن األسئلة المبرمجة في الجلسة المخصصة لذلكيجيب رئيس المجلس أو أحد : 33الفصل 

 .ي مدة ال تتجاوز ثالث دقائقتعطى الكلمة خالل الجلسة المخصصة للجواب عن األسئلة الكتابية لصاحب السؤال أو أحد أعضاء المجموعة المعنية لتقديم ملخص عن السؤال ف

 .الكتابي في مدة ال تتجاوز ثالث دقائقيتولى الرئيس أو أحد مساعديه اإلجابة عن السؤال 

 .يمكن لصاحب السؤال أو أحد أعضاء المجموعة المعنية التعقيب على الجواب في مدة ال تتجاوز ثالث دقائق

 .يمكن للرئيس أو أحد أعضاء المكتب الرد على التعقيب في مدة ال تتجاوز ثالث دقائق

الكتابي، بصفة فردية، حضور الجلسة يمكن أن ينوب عنه أحد أعضاء المجلس في عرض هذا السؤال بتفويض مكتوب من العضو المتغيب،  إذا تعذر على العضو الذي تقدم بالسؤال:34الفصل 

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

  قديم أسئلة شفاهية لرئيس البلدية أو ألحد مساعديهيمكن ألعضاء المجلس البلدي بصورة فردية أو جماعية ت:35الفصل 

 .أو لرؤساء اللجان أو رؤساء الدوائر حول مسائل تهم أعمال البلدية في آخر الجلسة قبل ختمها وتدون ضمن محضر الجلسة

 .يتم تسليم األسئلة الشفاهية من قبل أصحابها إلى رئيس الجلسة في بداية الجلسة وتضمن بالمحضر
  المجلس أو، بإذن منه، ألحد من وجهت إليهم األسئلة اإلجابة آخر الجلسة غير أنه يمكن للرئيس اعتبارا ألهمية األسئلةلرئيس 

 .أو طبيعتها أن يؤجل اإلجابة عليها على أن تتم في آخر الجلسة الالحقة مباشرة وتدرج مباشرة وجوبا ضمن جدول أعمالها

 .س البلدي أو ألحد مساعديه ورؤساء الدوائر ورؤساء اللجانيمكن تنظيم جلسات استماع لرئيس المجل

احدة وال يعقب على إجابته إال مرة واحدة يمكن لرئيس المجلس أو لمن وجهت له األسئلة الكتابية أو الشفاهية أن يضم مجموعة من األسئلة ذات الموضوع الواحد ويجيب عنها بإجابة و: 36الفصل 

 . ل الرد على التعقيب بصورة نهائيةوللرئيس أو لمن وجه له السؤا

يس المجلس االمتناع عن اإلجابة في هذه ال يمكن أن تكون األسئلة الكتابية أو الشفاهية متعلقة بمواضيع ال تخص المصالح البلدية أو متضمنة توجيه تهم للغير بصورة شخصية. لرئ: 37فصل ال

 . حوله سابقا ويتم إعالم األعضاء المعنيين بذلك كتابياالحاالت أو في صورة تعلق السؤال بموضوع تم التداول 

 .أيام 7تدون األسئلة واألجوبة المقدمة في محضر الجلسة، ويتم نشره بكل الوسائل المتاحة وتعليقه بمقر البلدية خالل : 38الفصل 



 الباب الثالث
 في تسيير الجلسات

 القسم األول
 في تنظيم حضور جلسات المجلس البلدي

 .يعتبر حضور أعضاء المجلس البلدي لجلساته إجباريا: 39الفصل 

تتاح أشغال الجلسة اإلمضاء بورقة يمضي كل عضو حضر بقاعة الجلسة، ال بمقر البلدية، على ورقة الحضور قبل افتتاح أشغال الجلسة وعلى الذين التحقوا بقاعة الجلسة بعد اف: 40الفصل 

 . الحضور قبل المشاركة في المداوالت

وأعضاء المجلس وعند التعذر يتم التوزيع يتم تخصيص مكان لرئيس المجلس ومساعديه ورؤساء الدوائر عند االقتضاء وتوزع بقية المقاعد بين بقية األعضاء باتفاق بين رئيس البلدية : 41الفصل 

 . حسب الترتيب األبجدي لألحرف األولى ألسماء األعضاء

 . ر الجلسة فإنه يجلس إلى جانب رئيس الجلسةفي حالة استدعاء ممثل الدولة لحضو

 .يتم تخصيص مكان بجانب رئيس الجلسة لممثل عن المجلس الجهوي

 . يخصص بقاعة الجلسة وجوبا مكانا لممثلي المجتمع المدني ووسائل اإلعالم والمواطنين في حدود المقاعد المتوفرة: 42الفصل 

 .دقيقة 20دقائق وال تزيد عن  10يطلب ذلك ثلث األعضاء الحاضرين أو رئيس قائمة على أن ال تقل مدة التوقف عن يرفع الرئيس الجلسة مؤقتا عندما : 43الفصل 

 القسم الثاني
 في النصاب القانوني لعقد الجلسة

 .ال تكون مداوالت المجلس البلدي قانونية إال بحضور أغلبية أعضائه: 44الفصل 

 . لقانوني ثالثين دقيقة بعد الساعة المقررة لعقد الجلسة مع إمكانية التمديد بخمسة عشر دقيقة إضافية بقرار من رئيس الجلسةيتم انتظار اكتمال النصاب ا: 45الفصل 

بقاعة الجلسة وفي التوقيت المبينين باالستدعاء يجتمع المجلس  عند عدم توفر النصاب القانوني يتم إعادة الدعوة النعقاد المجلس البلدي في أجل ثالثة أيام على األقل وعند عدم توفر النصاب مرة أخرى
 .مهما كان عدد األعضاء الحاضرين وينعقد المجلس آنذاك في موعده ومكانه

 

 . عند مغادرة أعضاء من المجلس أثناء الجلسة فإنه يتم التثبت من توفر النصاب قبل التصويت على أي مداولة: 46الفصل 

 المجلس لالنعقاد بعد ثالثة أيام على االقل مهما كان عدد الحضوروفي صورة عدم اكتمال النصاب، يدعى 

 القسم الثالث
 في كتابة المجلس البلدي



بالكتابة بمساعدة أحد جلسة أحد األعضاء للقيام  يتولى كتابة المجلس الكاتب العام للبلدية وفي صورة غيابه أو عدم وجود كاتب عام بالبلدية يعين رئيس المجلس أو من ينوبه في بداية كل:47الفصل 

 موظفي البلدية

 . يساعد المكلف بكتابة المجلس رئيس الجلسة في عملية احتساب النصاب القانوني وتالوة جدول األعمال ومتابعة عمليات التصويت ونتائجها

 القسم الرابع
 في تنظيم مناقشات المجلس البلدي

النصاب بالمناداة على األعضاء الحاضرين ويذكر بجدول األعمال ويعرض النقاط المدرجة به للمناقشة التي تتضمن وجوبا كأول نقطة فيه يفتتح الرئيس الجلسة بعد التثبت من توفر :48الفصل 

 . اتمن إجراء تقديم رئيس البلدية أو من ينوبه لملخص للمالحظات وتساؤالت المتساكنين والمجتمع المدني الواردة بالسجل المعد للغرض وما تم في شأنها

 .ن رئيس الجلسة وموافقة أغلبية األعضاء الحاضرينيمكن تغيير ترتيب النقاط المدرجة بجدول األعمال باستثناء النقطة األولى المنصوص عليها بالفقرة األولى من هذا الفصل وذلك باقتراح م

 : تتم مناقشة التقارير ومشاريع المداولة كما يلي:49الفصل 

 .ولة من قبل مساعد رئيس البلدية المكلف بالقطاع موضوع المشروع أو من ينوبهيتم تقديم مشروع المدا- 

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

 . تتم المناقشة وفق اإلجراءات المنصوص عليها بهذا النظام الداخلي  - 

العادي بالجلسة وله أن يأمر بمغادرة كل من يتسبب في اإلخالل بالنظام في القاعة ويمكنه عند االقتضاء االستعانة بالقوة العامة لضمان السير رئيس الجلسة مسؤول عن حفظ النظام :50الفصل 

 . للجلسة وحماية األمن بها

 . المتدخلينيمنح رئيس الجلسة الكلمة إلى األعضاء الراغبين في التدخل حسب ترتيب تسجيلهم في قائمة : 51الفصل 

 . يمكن للرئيس إعداد قائمة ثانية لتدخالت األعضاء إذا استدعت أهمية الموضوع ذلك

 . نفس الموضوعال يمكن ألي عضو من أعضاء المجلس البلدي باستثناء مساعدي الرئيس ورئيس اللجنة المعنية بالنقاش أن يتناول الكلمة أكثر من مرتين في 

 . مدة تدخل كل عضو المدة التي حددها رئيس الجلسة عند عرض النقطة للنقاشال يمكن أن تتجاوز : 52الفصل 

 . وتعطى الكلمة ألعضاء المجلس من قبل رئيس الجلسة وال يمكن ألي عضو أخذها حتى وإن تنازل له عنها المتدخل

المخصصة له أو تجاوز حدود اللياقة واألدب جاز لرئيس الجلسة قطع الكلمة وعند عدم امتثاله إذا كان تدخل أحد األعضاء خارجا عن موضوع النقطة بجدول األعمال أو تجاوز المدة : 53الفصل 

  للمجلس البلدي .من النظام الداخلي  36التنبيه عليه بقطع صوت المصدح ثم تسجيل إخالله بمحضر الجلسة وعند االقتضاء تطبيق األحكام الواردة بالفصل 

باألولوية بعد إذن  النقاش أو بجدول األعمال أو بلفت االنتباه إلى مسألة تتعلق بتطبيق القانون أو بالنظام الداخلي جاز ألي عضو من أعضاء المجلس التدخل عندما يتعلق األمر بسير: 54الفصل 

 .رئيس الجلسة في إطار نقطة نظام على أال تتجاوز مدة تدخله الدقيقتين

  آخر أثناء تناوله الكلمة ويذكر الرئيس العضو أو األعضاء الذين يقاطعونال يحق ألي عضو من أعضاء المجلس أن يقاطع عضوا 



 . أو يهاجمون زمالئهم أثناء تناولهم الكلمة بوجوب مراعاة االنضباط واحترام القانون

 .ؤقتا على أن تستأنف الجلسة خالل نفس اليومإذا وقع ما من شأنه أن يخل بالسير العادي للجلسة من قبل عضو أو بعض األعضاء أمكن للرئيس رفع الجلسة م: 55الفصل 

باشرة أو عن طريق اإلنابة يحجر على أي عضو من أعضاء المجلس البلدي المشاركة في المناقشات أو التصويت على المداوالت التي تتعلق بموضوع له مصلحة شخصية فيها م:56الفصل 

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

 . وعليه في هذه الحاالت االنسحاب من الجلسة، ويتم تسجيل هذا االنسحاب من الجلسة بالمحضر بطلب من العضو المعني

 القسم الخامس
 في التصويت

 . أعضاء المجلس البلدي ثلث تقل عن أالباستثناء الحاالت المنصوص عليها بمجلة الجماعات المحلية تؤخذ مقررات المجالس البلدية باألغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين على : 57الفصل 

 .ال يمكن التصويت بالوكالة

 .اء المصوتين بمحضر الجلسةيجري التصويت عالنية. وإذا تساوت األصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا وتدرج أسم

 .يعتبر التصويت العلني قاعدة التخاذ جميع قرارات المجلس:58الفصل 

 .رفع اليد وذلك بطريقةبالرفض ب"ال" وفي حالة االمتناع بلفظ "ممتنع".  وعن التصويتنعم" »ب يعبر عن التصويت بالموافقة 

 .المحضر بيان التصويت الخاص بكل مصوت ويدرج فييعاين رئيس المجلس البلدي نتائج التصويت بعد احتساب المكلف بكتابة المجلس األصوات :59الفصل 

 . ال يمكن إعادة عملية تصويت تمت بصورة قانونية صحيحة

وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين ويكون االقتراع وجوبا سريا كلما دعي المجلس البلدي لالنتخاب أو يمكن االقتراع سرا كلما طالب بذلك ثلث األعضاء الحاضرين على األقل :60الفصل 

 .للبت في تسمية أو تقديم ترشحات

 . وفر نصاب تمثيل الثلث األنف الذكرن تيقدم األعضاء الذين يرغبون في االقتراع سرا طلبا كتابيا أو برفع اليد إلى رئيس المجلس ويتم تضمين ذلك في محضر الجلسة بعد التأكد م

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

رة أولى فإنه يتم إجراء دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصالن عندما يتعلق التصويت السري بانتخاب أو بتسمية أو بتقديم ترشحات ولم يحرز أي مترشح على أغلبية أصوات الحاضرين في دو
 .على أكبر عدد من األصوات في الدورة األولى وعند التعادل في األصوات يصرح بفوز أصغر المترشحين سنا

 . يحجر التدخل أو أخذ الكلمة أثناء عملية التصويت:61الفصل 

 القسم السادس
 المجلس البلديفي حضور العموم جلسات 

 والمخصصة للعموم.مواطنين ومنظمات المجتمع المدني في حدود المقاعد المتوفرة بقاعة االجتماع  للعموم من مع مراعاة أحكام هذا النظام الداخلي تكون جلسات المجلس مفتوحة: 62الفصل 



 .يخصص بقاعة االجتماع مكان للموظفين والضيوف ولممثلي وسائل اإلعالم: 63 الفصل

ئيس للتعبير عن آرائهم سواء بالموافقة أو برفض المقررات التي يتخذها المجلس. كما ال يمكنهم ولوج المكان المخصص للمنتخبين دون إذن من ر وعدم التدخليتعين على العموم االلتزام بالهدوء 
 .المجلس

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

 . الجلسات بأية وسيلة من الوسائل. كما يحجر أثناء الجلسة استعمال الهواتف الجوالة داخل قاعة الجلسة وتسجيل أشغاليمنع منعا كليا على العموم تصوير 

من مجلة الجماعات المحلية وأحكام هذا  218ة لرئيس المجلس بمقتضى الفصل يمكن تسجيل أو تصوير أو نقل مداوالت المجلس البلدي مع األخذ بعين االعتبار للصالحيات الممنوح: 65الفصل 

 أو من األغلبية المطلقة ألعضاء المجلس البلدي . النظام الداخلي

 

 الباب الرابع

 في اللجان البلدية

 القسم األول

 في اللجان القارة

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

  وأعضاء وتتكون من رئيس ومقررومتابعة التصرف  لجنة الشؤون المالية واالقتصادية -1 

  وتتكون من رئيس ومقرر وأعضاءلجنة النظافة والصحة والبيئة -2

 وتتكون من رئيس ومقرر وأعضاءلجنة شؤون المرأة واألسرة -3 

 وتتكون من رئيس ومقرر وأعضاءلجنة األشغال والتهيئة العمرانية  -4 

 وتتكون من رئيس ومقرر وأعضاءلجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات -5 

 من رئيس ومقرر وأعضاء والثقافة والتربية والتعليم وتتكونالفنون  لجنة-6

 وتتكون من رئيس ومقرر وأعضاءالطفولة والشباب والرياضة  لجنة-7

 وتتكون من رئيس ومقرر وأعضاءلجنة الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة  -8

 وتتكون من رئيس ومقرر وأعضاءلجنة المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين -9

 وتتكون من رئيس ومقرر وأعضاء المفتوحةوالحكومة لجنة الديمقراطية التشاركية -10



 وأعضاءمن رئيس ومقرر  والتواصل والتقييم وتتكونلجنة اإلعالم -11

 أعضاءووتتكون من رئيس ومقرر  الالمركزي لجنة التعاون-12

 القسم الثاني
 في مجاالت اختصاصات اللجان القارة

  : عليها بهذا النظام الداخلي فيما يلي تتمثل أهم مجاالت اختصاصات اللجان القارة المنصوص: 67الفصل 

وصية : من أهم مجاالت اختصاصاتها إعداد ومتابعة وتقييم الميزانية والحسابات اإلدارية وبرامج التمويل والمساهمات المالية والحسابات الخصالشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف

لبلدي واألسواق البلدية الجبائية وغير الجبائية والرقابة ومتابعة التصرف المالي. كما تهتم اللجنة بالشؤون االقتصادية للبلدية بما في ذلك برنامج التنمية اوتحويل االعتمادات واالقتراض والهبات والموارد 
 .والمعارض والتظاهرات اإلقتصاديةوالرخص اإلدارية المتعلقة باألنشطة االقتصادية والتجارية والمراقبة االقتصادية وإحداث مناطق األنشطة االقتصادية 

 . وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات العالقة وفي حدود اختصاصات البلدية

شرات ومتابعة السائبة والحمن أهم مجاالت اختصاصاتها كل ما يتعلق بالتراتيب الصحية والتنظيف )رفع الفضالت وتجميعها وفرزها( والحد من األوبئة ومقاومة الكالب  :والبيئةالنظافة والصحة 

ة الشريط الساحلي واألودية والسباخ وكل ما يتعلق عمليات اإلسعاف ومراقبة المسالخ. كما تهتم بمقاومة التلوث والتصرف في المنتزهات والمناطق الخضراء وتعهد التجهيزات العمرانية وحماي
 .بالمواضيع ذات العالقة وفي حدود اختصاصات البلدية

... وحسن تسيير الخدمات ورعاية الطفولةن أهم مجاالت اختصاصاتها إعداد وتنفيذ ومتابعة البرامج المتعلقة باإلحاطة باألسرة ومقاومة العنف األسري ومحو األمية م :واألسرةشؤون المرأة 
 .وفي حدود اختصاصات البلديةأنظمتها ومتابعة تنفيذها وتقييمها وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات العالقة  والطفولة وتطويرالموجهة للمرأة واألسرة 

جاز البناءات البلدية وإنجاز شبكات : من أهم مجاالت اختصاصاتها متابعة تنفيذ وتقييم البرامج والمشاريع المتعلقة ببناء الطرقات وتعهدها باإلصالح والتنوير العمومي واناألشغال والتهيئة العمرانية
ومتابعة انجازها  المؤسسات والمراكز الصحية وصيانتها وكذلك المؤسسات التربوية والثقافية والرياضية. كما تهتم بمتابعة إعداد وثائق التهيئة العمرانية التطهير والحماية من مياه األمطار وأشغال بناء

العمراني طبقا لسياسة المدينة وتطوير الطابع المعماري وسياسة الرقابة وتقييمها وكل العمليات العمرانية في دوائر التدخل العقاري وحسن التصرف في المدخرات العقارية وأشغال التهذيب والتجديد 
 .لمواضيع ذات العالقة وفي حدود اختصاصات البلديةعلى البناء ومقاومة البناء الفوضوي ومخطط الجوالن والتنقل وعالمات المرور والتقسيمات االجتماعية والسكن االجتماعي وكل ما يتعلق با

كلي إلدارة البلدية والملك من أهم مجاالت اختصاصاتها إعداد برامج التصرف في الموارد البشرية للبلدية بما في ذلك اقتراح مجموع األعوان بالبلدية والتنظيم الهي إسداء الخدمات:الشؤون اإلدارية و
 .العالقة وفي حدود اختصاصات البلدية ومتابعة تنفيذها البلدي والشؤون القانونية ونزاعات البلدية وتسمية األنهج والساحات وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات

الت ومساعدة القطاع الثقافي من أهم مجاالت اختصاصاتها إعداد ومتابعة تنفيذ وتقييم البرامج الثقافية والتربوية للمنطقة البلدية بما في ذلك المهرجانات واالحتفا والتعليم:الفنون والثقافة والتربية 
لملتميديا بالتنسيق مع الهياكل العمومية المعنية ة ومتابعة إنجاز وحسن تسيير المنشآت الثقافية ومالئمة خدماتها الحتياجات المتساكنين بما في ذلك المكتبات ودور السينما والمسارح واوالجمعيات الثقافي

 .وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات العالقة وفي حدود اختصاصات البلدية

والمشاريع البلدية في مجاالت من أهم مجاالت اختصاصاتها القيام بالعمليات المتعلقة باإلحصائيات والتشخيص وصياغة وإعداد ومتابعة تنفيذ السياسة البلدية والبرامج  :ضةالطفولة والشباب والريا

 .ي حدود اختصاصات البلديةالطفولة والشباب والرياضة واقتراح المساعدات وتقسيمها ومتابعتها وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات العالقة وف

من أهم مجاالت اختصاصاتها انجاز عمليات اإلحصاء والتشخيص وجمع المعطيات في مجاالت عملها بما يسمح بصياغة البرامج  :اإلعاقةالشؤون االجتماعية والتشغيل وفاقدي السند وحاملي 

ر واإلحاطة بالعائالت المعوزة...(. كما تهتم بصياغة وإعداد البرامج والمشاريع البلدية للرفع من القدرة التشغيلية للمنطقة البلدية والمشاريع البلدية لغاية النهوض االجتماعي بالمتساكنين )الحد من الفق
وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات العالقة وفي حدود معنية وصياغة ومتابعة تنفيذ البرامج الخاصة بفاقدي السند وحاملي اإلعاقة بما في ذلك اإلحاطة والمساعدات والتنسيق مع الهياكل العمومية ال

 .اختصاصات البلدية



نجزة لمبدأ من أهم مجاالت اختصاصاتها جمع المعطيات وإعداد تشخيص حول مدى مالئمة اإلجراءات والخدمات البلدية والبرامج والمشاريع المقترحة والم الجنسين:المساواة وتكافؤ الفرص بين 

خدمات وإعداد الميزانيات وصياغة وتقديم مقترحات التعديل عند االقتضاء. وتشمل مجاالت تدخل اللجنة خاصة التمثيلية داخل مختلف الهياكل البلدية واالنتدابات وإسداء ال تكافؤ الفرص بين الجنسين
 .المعنية وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات العالقة وفي حدود اختصاصات البلدية البرامج والمشاريع. كما تتولى اللجنة إعداد تقارير دورية في مجاالت عملها والتنسيق مع الهياكل العمومية

ة تفعيل حق من أهم مجاالت اختصاصاتها حسن احترام البلدية للمقتضيات القانونية المتعلقة بالشفافية والديمقراطية التشاركية وتشمل بالخصوص متابع الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة:
عرضها على التداول واإلشراف على إعداد البرامج  لمعلومات وحسن تنفيذ اإلجراءات المتعلقة بترسيم مكونات المجتمع المدني ومسك سجل أراء المتساكنين ونشر مشاريع القرارات البلدية قبلالنفاذ ل

دورية حولها بما يضمن مشاركة واسعة للمتساكنين ومكونات المجتمع المدني في إعدادها ومتابعة انجازها التنموية البلدية ومخططات التهيئة العمرانية التشاركية في كل مراحلها وإعداد التقارير ال
 .وتنفيذها وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات العالقة وفي حدود اختصاصات البلدية

وسائل وأدوات االتصال المادية وغير المادية وتنظيم عمليات إعالم المواطنين والتواصل معهم : من أهم مجاالت اختصاصاتها وضع السياسة االتصالية للبلدية وضبط اإلعالم والتواصل والتقييم
ات العالقة وفي حدود ند االقتضاء وتنفيذها وكل ما يتعلق بالمواضيع ذوتنظيم األنشطة االتصالية ومتابعة وتقييم العمليات االتصالية للبلدية وإعداد التقارير الدورية حولها واقتراح التعديالت الضرورية ع

 .اختصاصات البلدية

والتعاون الالمركزي ومتابعة تنفيذها  : من أهم مجاالت اختصاصاتها التنسيق مع مختلف المتدخلين في مجال التعاون الالمركزي والتباحث حول صيغ االتفاقيات المتعلقة بالشراكةالتعاون الالمركزي

 .كل ما يتعلق بالمواضيع ذات العالقة وفي حدود اختصاصات البلديةوتقييمها وإعداد التقارير الدورية حولها و

 القسم الثالث
 وأعضائهافي اختيار رؤساء اللجان القارة ومقرريها 

 .يتم تكوين اللجان القارة باعتماد التمثيل النسبي للقائمات في تركيبة المجلس: 68الفصل 

 منها والمساعد األولومتابعة التصرف لعضو من غير القائمة التي تم انتخاب الرئيس  والشؤون االقتصاديةتخصص رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية :69الفصل 

 .يعين المجلس البلدي رؤساء اللجان البلدية القارة بناء على قاعدة التمثيل النسبي: 70الفصل 

األولوية في االختيار للقائمة ذات التمثيل النسبي األكبر في تركيبة المجلس ثم القائمة التي تليها إلى حين استنفاذ عدد  ءرئاسة عدد من اللجان حسب عدد القائمات المعنية بالتوزيع مع إعطا ويتم إسناد
 .اللجان الموزعة

 .النظام الداخلييتم إجراء دورات لتوزيع اللجان القارة إلى حين استنفاذ عدد اللجان القارة المصادق عليه من قبل المجلس البلدي والمنصوص عليه بهذا 

 . من هذا النظام الداخلي 70يتم توزيع المقررين على اللجان البلدية القارة باعتماد نفس الصيغ المذكورة بالفصل : 71الفصل 

فيها ومالئمة  وتمثيلية الشباب عدا في حاالت االستحالةيتم ضبط تركيبة كل لجنة وفقا للتمثيل النسبي لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد بالمجلس البلدي مع مراعاة مبدأ التناصف ما: 72الفصل 

 .مؤهالت األعضاء لمجاالت اختصاص كل لجنة

 .يقدم رئيس كل قائمة إلى رئيس المجلس ممثلي قائمته في اللجنة المعنية

 القسم الرابع
 في تنظيم عمل اللجان القارة



يعين رئيس المجلس البلدي نائبا له من بين أعضاء المجلس طيلة مدة غيابه، على أن تعرض حاالت الشغور على المجلس البلدي في في حالة استقالة أو غياب رئيس اللجنة أو مقررها : 73الفصل 

 .أول جلسة يعقدها

 . يتولى المجلس البلدي سد الشغور الحاصل في اللجان

وجه االستشارة أعوان الدولة أو المؤسسات أو المنشات العمومية المباشرين لوظائفهم داخل تراب البلدية ومن  يمكن لرئيس اللجنة أو من ينوبه أن يدعو للمشاركة في أعمال اللجنة على:74الفصل 

 . للجنةذوي الخبرة وكذلك المتساكنين وممثلين عن مكونات المجتمع المدني أو كل األشخاص الذين يمكن أن يفيدوا برأيهم في المواضيع التي تخص ا

 . للجنة جدول أعمال اللجنة ومواعيد اجتماعاتهايضبط أعضاء ا: 75الفصل 

ى أن تتم الدعوة باستدعاء يوجه ثالثة أيام قبل تاريخ تجتمع اللّجان في أجل ال يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تشكيلها بدعوة من رؤسائها أو بطلب من ثلثي أعضائها أو بدعوة من رئيس المجلس عل
 .ساعة فحسب 24وعند التأكد يمكن اختصار األجل إلى جلسة اللجنة ويضمن به جدول األعمال 

 . يتم اإلشهار واإلعالم بجلسات اللجان وجدول أعمالها ومكان انعقادها من قبل رئيس اللجنة بالتعليق بمقر البلدية

يقع تعيينه من قبل رئيس اللجنة وتجتمع اللجنة في هذه الحالة مهما كان عدد  يمكن للجنة أن تعقد اجتماعاتها إذا حضر أكثر من ثلث أعضائها وعند التعذر يؤجل االجتماع إلى يوم: 76الفصل 

 . الحضور

 . يتم احتساب النصاب عند بداية الجلسة

 التصويت ون له الحق فيلكل عضو بالمجلس البلدي أن يحضر في أي جلسة من اللجان ال يكون عضوا فيها وأن يبدي رأيه بعد اإلذن له من قبل رئيس اللجنة دون أن يك

 .تنظر اللجان القارة في المسائل التي تدخل ضمن صالحياتها أو التي يعرضها عليها المجلس البلدي أو رئيسه:77الفصل 

 . بخبرته ورأيهيمكن أن يفيد  يمكن ألعضاء اللجنة البلدية أن يتنقلوا خارج مقر البلدية كلما كان في تنقلهم فائدة مثبتة في ذلك كما يمكن لها االستماع إلى كل شخص

 . يمكن تعويض أي عضو من أعضاء اللجان بانتخاب المجلس البلدي لعضو آخر بطلب من رئيس اللجنة ويضمن بالكتابة العامة للبلدية: 78الفصل 

 . وال يمكن التجديد إال مرة واحدة طيلة مدة النيابةيمكن تجديد أعضاء اللجان بطلب من ثلث أعضاء المجلس أو بمبادرة من رئيس المجلس ووفقا لإلجراءات التي تم اعتمادها آنفا 

ريرية أو ليس لها أن تحل محل المجلس البلدي ولو تعد اللجان تقارير حول المسائل التي تتعهد بها أو التي يعهد بها إليها من قبل المجلس البلدي أو رئيس البلدية وليست لها أي سلطة تق:79الفصل 

 . ة من وظائفهلممارسة أي وظيف بتفويض منه

 . تتخذ اآلراء واالقتراحات باألغلبية المطلقة لألصوات المصرح بها من أعضاء اللجنة وعند تعادل األصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا

اللجنة عليها ويتم التنصيص على األعضاء الحاضرين يتم تضمين التقارير ومحاضر جلسات اللجان بدفتر خاص ترقم صفحاته ويمضي رئيس اللجنة ومقررها وعضو يختاره أعضاء : 80الفصل 

 . وعلى كل األشخاص الذين تم االستماع إليهم من قبل اللجنة

 . توجه تقارير اللجنة ومحاضر جلساتها إلى رئيس المجلس البلدي كما يوجه مختصر منها في أحسن اآلجال إلى أعضاء المجلس: 81الفصل 

 . جلساتها على المجلس البلدي عند التداول حول الموضوع المتعلق بها تعرض وجوبا تقارير اللجان و محاضر



م بمهامها على أحسن الوجوه خاصة منها توفير على رئيس المجلس البلدي في حدود اإلمكانيات المتوفرة توفير جميع اإلمكانيات المادية وعند االقتضاء اإلمكانيات البشرية للجان للقيا: 82الفصل 

 . واللوازم المكتبية قاعات لالجتماع

 القسم الخامس
 في اللجان غير القارة

 يمكن للمجلس البلدي أن يحدث لجانا غير قارة يعهد لها القيام بمهمة تتمثل في دراسة مواضيع محددة ذات صبغة بلدية:83الفصل 

األغلبية المطلقة ألعضاء المجلس الحاضرين كنقطة من نقاط جدول األعمال ويعين المجلس تحدث اللجنة بطلب كتابي ممضى من قبل ثلث أعضاء المجلس على األقل وتوافق عليه : 84الفصل 

 .رئيسا ومقررا لهذه اللجنة

 .ا تمثيال نسيبابالمجلس البلدي ممثلة فيه تتكون اللجنة من عدد مالئم من أعضاء المجلس ومن األشخاص ذوي الخبرة في موضوع اللجنة على أن يكون األعضاء المنتمون لمختلف القائمات

ا في الدورة التي تلي انتهاء أشغال اللجنة أو عند االقتضاء يحدد المجلس طبيعة مهمة اللجنة وأجلها الذي ال يمكن أن يتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ تكوينها على أن تعرض نتيجة أعمالها للتداول فيه
 باستثناء لجنة مكافحة الفساد التي أحدثت العمل كامل الفترة النيابية للمجلس البلدي . ات المحلية وأحكام هذا النظام الداخليخالل جلسة استثنائية تتم الدعوة لها وفقا ألحكام مجلة الجماع

باشرة بعد فتح تحقيق قضائي في نفس م تنتهي أعمال اللجنة غير القارة بمجرد انتهاء المهمة التي من أجلها أحدثت و إذا تعلق الموضوع بتحقيق أو تفقد فإن مهمة اللجنة تنتهي: 85الفصل 

 .الموضوع

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

 .إدراجها ضمن مشروع الميزانيةجوان من السنة للنظر في إمكانية  30يتولى أعضاء المجلس تقديم مقترحاتهم للجنة المكلفة بالمالية قبل : 86الفصل 

من مجلة  166ة البلدية المنصوص عليه بالفصل تتولى إدارة البلدية تحت مراقبة رئيس البلدية إعداد وثيقة أولية لمشروع الميزانية الذي يتعين أن يندرج ضمن البرنامج الثالثي لتنمي: 87الفصل 

من المجلة  151عطيات وعلى اقتراحات اللجان وأعضاء المجلس وعلى التقديرات األولية للموارد التي ستحولها الدولة للبلدية وفق أحكام الفصل الجماعات المحلية وبناء على ما يتوفر من إحصائيات وم
 . األنفة الذكر

 .يعرض المشروع األولي الميزانية على اللجنة المالية قبل غرة سبتمبر من السنة

من مجلة الجماعات  168المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف بدرس المشروع األولي للميزانية والقوائم المالية والوثائق التفسيرية المنصوص عليها بالفصل  تقوم اللجنة المكلفة بالشؤون: 88الفصل 

 .سبتمبر 20المحلية وتحيله على المكتب البلدي من قبل الرئيس قبل يوم 

 .خبرة لصياغة مشروع الميزانية في حالة حصول تأخير من قبل اللجنة المالية في إتمام أعمالهايمكن لرئيس المجلس االستعانة بمن يراه من أهل ال

شهرا أكتوبر إلى أمين المال الجهوي الذي عليه إبداء رأيه فيه في أجل ال يتجاوز  15يتولى رئيس المجلس البلدي توجيه مشروع الميزانية مصحوبا بوثيقة تفسيرية إجمالية قبل يوم : 89الفصل 

 . من تاريخ إحالة المشروع عليه

 . ديسمبر 1اول والمصادقة عليها قبل يوم على رئيس البلدية توجيه مشروع الميزانية والوثائق التفسيرية إلى أعضاء المجلس البلدي خمسة عشر يوما على األقل قبل تاريخ جلسة التد: 90الفصل 



لث مشروع الميزانية على مجلس الجماعة في األجل المنصوص عليه بالفقرة األولى من هذا الفصل، ينعقد المجلس في أجل ثالثة أيام بدعوة من ثفي صورة عدم تولّي رئيس الجماعة المحلية عرض 
 .أعضائه

 .ديسمبر 15وفي صورة عدم مصادقة المجلس على الميزانية يتولى الوالي التنبيه عليه قصد المصادقة في أجل أقصاه يوم 

ة التصرف تقديم مشروع الميزانية وتالوة ل جلسة مجلس الجماعة المحلية المخصصة للمصادقة على الميزانية، يتولّى مقّرر الّلجنة المكلّفة بالشؤون المالية واالقتصادية ومتابعخال: 91الفصل 

 .وع الميزانية على التصويترأي أمين المال الجهوي حول مشروع الميزانية. وبعد فتح باب النقاش وفقا للنظام الداخلي، يُعرض مشر

 :تتم مناقشة مشروع الميزانية حسب الترتيب التالي: 92الفصل 

 .النظر في تقديرات موارد العنوان األول والعنوان الثاني والتصويت عليهما حسب األجزاء واألصناف- 

 .ام والفصولالنظر في تقديرات نفقات العنوان األول والعنوان الثاني والتصويت عليهما حسب األقس- 

 .خالل مناقشة الميزانية ال يمكن قبول مناقشة اقتراح إضافة نفقة أو التقليص من مورد إال إذا تضمن مقابال ماليا مساويا لهما:93الفصل 

 .تبقى الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على الميزانية مفتوحة إلى حين المصادقة عليها: 94الفصل 

 .بأغلبية األعضاء الحاضرين على أال يقل عددهم عن خمسي أعضاء المجلس تتم المصادقة على الميزانية

ديسمبر يبقى العمل جاريا بالموارد والنفقات اإلجبارية المرسمة بميزانية السنة السابقة في حدود قسط شهري بقرار  31في صورة عدم المصادقة على ميزانية البلدية في أجل أقصاه : 95الفصل 

 . من مجلة الجماعات المحلية 175فق اإلجراءات المنصوص عليها بالفصل من رئيس البلدية و

ى قسم آخر داخل كل جزء باقتراح معلل يصادق المجلس البلدي في كل الحاالت على تحويل االعتمادات من جزء إلى جزء آخر داخل العنوان األول و داخل العنوان الثاني ومن قسم إل: 96الفصل 

 .اللّجنة المكلّفة بالشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف مصحوبا بملحوظات أمين المال الجهويمن رئيس المجلس أو من 

قة اإلدارة التي تولت محدد أو تمويل بموارد موظفة إال بموافال يمكن تحويل االعتمادات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل إذا تعلق األمر بنفقات تسدد من اعتمادات محالة إلنجاز مشروع 
 .إحالة االعتمادات

رة فرعية أخرى داخل نفس الفقرة بناء على لرئيس البلدية أن يقوم بالنسبة لنفقات العنوان األول بتحويل اعتماد من فقرة إلى فقرة أخرى داخل نفس الفصل أو من فقرة فرعية إلى فق: 97الفصل 

 .القتصادية ومتابعة التصرف ويتم إعالم أمين المال الجهوي حاال بهذا التحويلرأي رئيس اللجنة المكلّفة بالشؤون المالية وا

 .إال بعد موافقة اإلدارة التي تولت إحالة االعتماداتغير أنه ال يمكن تحويل االعتمادات بالنسبة للنفقات المسددة من االعتمادات المحالة والمخصصة لمشروع محدد أو الممّولة بموارد موظفة 

مالية ويتم إعالم الوالي وأمين المال الجهوي حاال لرئيس البلدية أن يقوم بالنسبة لنفقات العنوان الثاني بتحويل اعتمادات بين الفقرات والفقرات الفرعية بناءا على رأي رئيس اللجنة ال: 98الفصل 

 .بذلك

لق األمر بتحويالت من االعتمادات المخصصة لتسديد أصل الدين أو الممولة بموارد موظفة إال بمقتضى قرار المجلس ال يمكن تحويل االعتمادات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل إذا تع
 .البلدي ووفق اإلجراءات األنفة الذكر



جماعة المحلية للتداول والمصادقة عليه بعنوان ختم الميزانية، يتولّى رئيس الجماعة المحلية عرض القوائم المالية مصحوبا بتقرير مراجعة الحسابات والتقرير اإلداري على مجلس ال: 99الفصل 

 . وذلك قبل نهاية شهر ماي

 الباب السادس
 في المكتب البلدي

 يتركب المكتب البلدي من رئيس المجلس البلدي ومساعديه ورؤساء الدوائر إن وجدوا ورؤساء اللجان البلدية والكاتب العام للبلدية: 100الفصل

 . يجتمع المكتب البلدي بدعوة من رئيسه بصورة عادية مرة كل شهر على األقل أو بصورة استثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك: 101الفصل

 .يترأس جلسات المكتب رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه من المساعدين حسب ترتيبه في التسمية: 102الفصل 

 . جلسات المكتبيعد رئيس المكتب البلدي جدول أعمال : 103الفصل 

 .يكلف الكاتب العام للبلدية أو عند التعذر من يعينه الرئيس بكتابة جلسات المكتب

ارات ن المعروضة عليه واقتراح القريتولى المكتب البلدي مساعدة رئيس البلدية في تسيير شؤون البلدية خاصة في ضبط جدول أعمال المجلس وإعداد ميزانية البلدية ودرس الشؤو: 104الفصل 

 .المالئمة

 .جلسات المكتب البلدي غير عمومية

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

 

 الباب السابع
 في محاضر جلسات المجلس البلدي لمضامين المداوالت

 

د االقتضاء وتدرج المجلس البلدي بالترتيب حسب تاريخ وساعة انعقادها ويتم إمضاؤها من قبل أعضاء المجلس البلدي الحاضرين مع بيان أسباب عدم اإلمضاء عنتسجل مداوالت : 105الفصل 

 . اإلمضاءات عقب كافة المداوالت

 :تأليفيةبالنسبة للجلسات العلنية تتم صياغة محضر الجلسة بذكر كامل المناقشات بصورة : 106الفصل 

 :يتضمن محضر الجلسة وجوبا

  تاريخ الجلسة،- 

  عدد أعضاء المجلس البلدي الحاضرين وأسماءهم وتاريخ دعوتهم للجلسة،- 

 رئيس الجلسة،- 



  المواضيع التي تمت مناقشتها وتدخالت األعضاء،- 

  القرارات المتخذة،- 

  بكل مصوت في حالة التصويت العلني،نتائج التصويت من قبل األعضاء مع بيان التصويت الخاص - 

 :تأخذ المضامين شكل جدول تأليفي للمداوالت وتحتوي على

 تاريخ وساعة ومكان الجلسة وتاريخ الدعوة للجلسة،- 

  عدد أعضاء المجلس الحاضرين وأسماءهم،- 

  عدد أعضاء المجلس الغائبين وأسماءهم،- 

 .شأنها من قبل المجلس مع بيان عدد األصوات بالموافقة وعدم الموافقة والممتنعين ونتيجة التصويتعدد المداولة وعنوانها والقرار المتخذ في  -

 .يتم نشر هذه المضامين بكل وسائل اإلعالم المتاحة

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

 .لمجلس البلدي المصادقة على محضر الجلسة بالتصويت عليه في الجلسة التي تلي إعدادهيتولى ا: 107الفصل 

 .ال يمكن ألي عضو بهذه المناسبة إال طلب تصويب خطأ في نص المحضر ويتم تسجيل التصويت خالل محضر الجلسة الالحق

ائرها عند االقتضاء، وذلك في أجل ال يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ انعقادها. كما ينشر بالموقع يعلّق لمدة شهرين مضمون من محضر الجلسة بمدخل مقر البلدية، وبدو: 108الفصل 

 .االلكتروني المخصص للبلدية

 

 الباب الثامن
 في إمكانية تعديل النظام الداخلي ودخوله حيز التنفيذ

 

يتضمن التعديالت المطلوب إقرارها. ويتم عرض التعديالت على التصويت بصيغتها المقترحة في إحدى  لثلث أعضاء المجلس البلدي تقديم طلب كتابي لتعديل النظام الداخلي: 109الفصل 

 .ي تم إقرارها حيز النفاذالجلستين التاليتين إليداع الطلب. ويتم إقرار التعديالت باألغلبية المطلقة من أعضاء المجلس. ويقرر المجلس موعد دخول التعديالت الت

 .هذا النظام الداخلي حيز النفاذ فور المصادقة عليه من أغلبية أعضاء المجلس البلدييدخل :110الفصل 

 

 
V-  : مختلفات 



دنياة وضامان سا مة المعماار كماا تبعا لمااسلة رئيس هيئة المهندسي  المعماريي  بالب د التونسية المتعلقة بتكايس التعاون بي  الهيئة والبلدية في مجال البنايات الم

 نا  والتقسيم .المااسلة لجميع القواني  واألواما المتعلقة بالق اع .و اصة منها التةبت م  اعتماد الت لياا الا مية للهيئة عند  بول مليات ر ص الب تتعاض

  .للهيئة بمليات ر صة البنا    ميةالمعاوض علا أن ار أعضا  المجلس البلدي المصاد ة علا اتخاذ  اار يعتمد في  الت لياا الا

 : 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 .

 الخـــاتمــــة: 
مااا  أ ااال الا اااي بالمديناااة عملهااام و األعضاااا  علاااا انساااجامهم  بالشاااكا إلاااا كافاااة  الااادكتور فتحاااي زقروباااةبلدياااة حماااام الشاااط السااايّد رئااايس  تقااادم  و باااذلك 

إلاااا تجسااايم  ااااارات المجلاااس و أحكاااام  ساااعيهاكماااا لاااكا لللاضااااي  التياااافهم حاااول مجلساااهم الماااو ا و مسااااندا أعمالااا  و إنجااااح باامجااا ،و لاااإلدارا البلدياااة 

 التصّاف في اثمكانيات الموضوعة علا ذّمتها.

وبلضاااور  السااايد فتحاااي زقروباااة لساااة بائاساااة  الت ماااتحيااان  2018أكتاااوبا  03وتجااادر اثلاااارا إلاااا أن الجلساااة بقيااات ميتوحاااة إلاااا غاياااة ياااوم األربعاااا   

دنيااااا  -علااااي البااااارودي –علااااي اباااا  اللااااا   لييااااة  -بساااامة الما و ااااي –ت أعضااااا  المجلااااس البلاااادي كمااااا هااااـو مباااايّ : ساااالول الاا لااااي السااااادا و الساااايدا

علاااي العيالاااي  –ميساااا  بنال ااااها  –ساااعاد الخميااااي  –مااااوان هبي اااة  –تيسااايا العكاماااي  –بناااور بناااور  –نااازار مقااااي  –نسااااي  الماااا اي  –الساااعداوي 

  فاطمة الزهاا  بنعيسا . –المنصا ساعي  -حيي  إبااهيم –ل يي الصرياي  –ي  الهادي رو –سنيةبوحجا  –

 علي دري  . –بالضيافي  آمنة –فياو  الراياني  – األمي  أمياو د تري  كل م  : 

الا ميااااة لهيئااااة المهندسااااي  وعلااااا اتخاااااذ  اااااار تعتماااااد الت لااااياا باث ماااااع  2019و ااااد صااااادق أعضااااا  المجلااااس فااااي هااااذا الجلسااااة علااااا مشاااااوع ميزانيااااة ساااانة 

 المعماريي  بالب د التونسية في مليات ر ص البنا  الواردا علا البلدية .

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