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 المرسىة  ــ  لبلدياخلي للمجلس البلدي  ظام الد  الن  
 

ّّعلى العاإلطّ  دـــــــبع ّدستور ّّو2014ّجانفي 27أحكام ّاملتعلقّّو 14الفصلخاص ة ّمنه البابّالسابع
ّالعامةّ ّباألحكام ّاملتعلق ّاألول ّالكتاب ّمن ّاألول ّالباب ّوخاصة ّاحمللية ّاجلماعات ّجملة ّأحكام ّوعلى ّاحمللية بالسلطة

ّيفاملؤرخّ 744ّنهاّوعلىّأحكامّاألمرّعددم396ّ و 215والبابّاألولّمنّالكتابّالثاينّاملتعلقّبالبلديةّوالفصلنيّ
ّيفّلبلديةّاملرسىّاجمللسّالبلديّّصادقّ،ّنموذجيّللمجلسّالبلديالداخليّالنظامّالاملتعلقّبضبط2018ّّّأوت23ّ

ّّ.هاخليّاآليتّنصّ علىّنظامهّالدّ 2018ّنوفمرب14ّّاألربعاءّّبتاريخّملنعقدةاّجلسته
ّ

 المرسىةّلبلدي ّاخليّللمجلسّالبلديّظامّالدّ الن ّ
 

ّةــــاألولّ:ّأحكامّعامّ ّالباب
 

ّاجمللسّالبلديّّجتماعاتإوّتنظيمّدوراتّّاملرسىّببلديةيضبطّهذاّالنظامّالداخليّاإلجراءاتّاملتعلقةّّ األو ل:  الفصل
وتنظيمّأعمالّالدوائرّوصالحياتّّوكيفيةّتسيريهادّاللجانّاملنبثقةّعنهّومهامهاّكماّحيدّ ،ّّوتسيريّأشغالهّوتركيبةّمكتبهّ

التشاركيةّللحوارّمنّجمل ةّاجلماعاتّاحمللي ةّوّيكر سّمبدأ225ّّوّ 215ّّ،222،ّ 210طبقاّألحكامّالفصولّّرؤسائها
 .ّوالتشاورّمعّاملواطننيّواجملتمعّاملدين

ذاتّعموميةّتتمتعّبالشخصيةّالقانونيةّواالستقالليةّاإلداريةّواملاليةّتتوىلّالتصرفّيفّالشؤونّاملرسىّبلديةّ :2الفصل
ّ ّاقتصاديا ّاملنطقة ّتنمية ّعلى ّوتعمل ّاحلر ّالتدبري ّملبدأ ّوفقا ّاخلدماتّإّوالبلدية ّوإسداء ّوحضريا ّوبيئيا ّوثقافيا جتماعيا

 الشأنّاحمللي.ملنظوريهاّواإلصغاءّملشاغلّمتساكنيهاّوتشريكهمّيفّتصريفّ
 ويديرّمصاحلهاّجملسّمنتخب.ّاملرسىّبلديةّسريّ يّ:3الفصل

طبقاّحتملّعلىّميزانيةّالبلديةّحتددّمعايريهاّوتضبطّمقاديرهاّّةملمارسةّمهامهّوتسندّلهّمنحاملرسىّيتفرغّرئيسّبلديةّ
746ّّّعددّكومياحلمرّملقتضياتّاأل بتحديدّمعايريّوّضبطّاملتعلقّو2018ّّسبتمرب7ّّؤرخّيفّامل2018ّلسنة

ّلةّلرؤساءّالبلديات.زاتّالعينيةّّاملخوّ مقدارّاملنحةّاجلمليةّوّاإلمتيا
هّوّــــــــــلنوابّالرئيسّوّمساعديّمنحةّبعنوانّإسرتجاعّاملصاريفّميارسّأعضاءّاجمللسّالبلديّمهامهمّدونّمقابل.ّوتسند

ّاألمرّاحلكومي ّيضبطه ّكما ّاللجانّاملؤقتة ّّأعضاء 745ّّعدد ّاملتعلق2018ّّوتّأ23ّّاملؤرخّيف2018ّلسنة و
ّ.ّبضبطّإسنادّمنحّإسرتجاعّمصاريفّلنوابّرئيسّالبلديةّوّمساعديه

ّ.جلةّاجلماعاتّاحملليةواّالقسمّاملنصوصّعليهّمبأدّ حيثّّاجمللسّالبلديّحملفنيأعضاءّّ: 4الفصل  
مشاركةّفعليةّيفّخمتلفّمراحلّإعدادّبرامجّالتنميةّضمنّاجمللسّالبلديّلكافةّاملتساكننيّوللمجتمعّاملدينّيّ:5الفصل

ّبناءّعلىّنظامّ ّالتشاركيةّوصيغها ّبالتشاورّمعّاجملتمعّاملدينّآلياتّالدميقراطية ّويضبطّاجمللسّاملذكور ّالرتابية والتهيئة
ّ.ّحكومي منوذجيّيضبطّبأمر
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ّ ّااللكرتوينّوبكلّالوسائلّاملتاملرسىّينشرّاجمللسّالبلديّملدينة ّقبلّمبوقعه ّويعلقّمبقراتهّمشاريعّالقراراتّالرتتيبية احة
ّيومّعلىّاألقلّّمنّانعقادّجلسةّالتداول.15ّّعرضهاّللتداولّعلىّاجمللسّالبلديّوذلكّقبلّ

ميكنّللمجلسّالبلديّأنّيقررّتنظيمّلقاءاتّعلنيةّمعّاملتساكننيّيتمّخالهلاّتقدميّإيضاحاتّمنّاجمللسّومقرتحاتّ
ّمنّاملتساكنني.

رّاستفتاءّاملتساكننيّحولّإعدادّبرامجّالتنميةّوالتهيئةّالرتابيةّبناءّعلىّمبادرةّمنّرئيسّللمجلسّالبلديّأنّيقرّ ميكنّ
خاللّالفرتةّاملمتدةّبنيّّمرتنيّعلىّأقصىّحدّ اجمللسّأوّمنّثلثّأعضائهّومبوافقةّأغلبيةّثلثيّأعضاءّاجمللسّوذلكّ

ّ.ّرابعةّمنّاملدةّالنيابيةالسنتنيّالثانيةّوال
1820ّلسنة46ّّألحكامّالقانونّعددّحّرئيسّاجمللسّالبلديّوأعضاؤهّمبمتلكاهتمّومصاحلهمّطبقاّيصرّ : 6الفصل

ّ.تضاربّاملصاحلّولقّبالتصريحّباملكاسبّوّاملصاحلّوّمبكافحةّاإلثراءّغريّاملشروعّوّاملتع2018ّأوت01ّّاملؤرخّيفّ
ّ

 المجلسّالبلديّجتماعاتإّ:انيالث ّالبابّ

 األول : دورات المجلسالقسم  
 

ّكلّثالثةّأشهر.ّإذاّتعذرّأليّسببّمنّاألسبابّعقدّدورةّمنّالدوراتّ:7الفصل جيتمعّاجمللسّالبلديّيفّدورةّعادية
ّالعاديةّيفّاألجلّاحملددّهلاّقانونا،ّيعقدّاجمللسّدورةّاستثنائيةّلدراسةّالنقاطّاملدرجةّيفّجدولّأعمالّهذهّالدورةّالعادية

ّيفّحنيّميكنّإدراجّباقيّالنقاطّيفّأقربّدورةّيعقدهاّاجمللس.ّحسبّأمهيتهاّوطابعهاّاالستعجايل
وميكنهّعقدّدوراتّاستثنائيةّعندّاحلاجةّملعاجلةّقضاياّغريّمتوقعةّأوّمرتبطةّبأحداثّجديدةّهلاّتأثريّعلىّماليةّالبلديةّ

انعقادّدورةّعاديةّمقبلةّملعاجلتهّوذلكّبدعوةّمنّرئيسهّأوّبطلبّمنّّأوّاملمتلكاتّأوّسريّاملرفقّالعامّوالّحتتملّانتظار
ّثلثّأعضائهّأوّبطلبّمنّعشرّالناخبنيّاملسجلنيّبالسجلّاالنتخايب.

تسبقّانعقادّالدورةّالعاديةّللمجلسّوجوباّجلسةّمتهيديةّتلتئمّبإشرافّرئيسّاجمللسّأوّمنّينوبهّمنّبنيّاملساعدينّ
ّتاري ّعلىّاألقلّقبل ّاملتاحةشهرا ّبوسائلّاإلعالم ّالبلدية ّاملنطقة ّمتساكنو ّيدعىّإليها ،ّ ّالدورة ّقبلّّخّانعقاد أسبوعا

ّلسماعّمداخالهتمّيفّاملسائلّذاتّالصبغةّاحملليةّوتعريفهمّبالربامجّالبلدية.ّهادإنعقا
وميكنّللرئيسّعندّاالقتضاءّّوبعدّاستشارةّأعضاءّاملكتبّعقدّّبلديةّاملرسىّجتماعاتهّمبقرّإيعقدّاجمللسّ :8الفصل  

رّفيهّشروطّالنفاذّإليهّواألمنّوتضمنّفيهّالصبغةّالعموميةّّاجتماعاتّاجمللسّيفّأيّمكانّآخرّداخلّترابّالبلديةّتتوفّ 
ّ.ّلالجتماعّومبدأّاحلياد

ستأنفّدراسةّالنقاطّاملتبقيةّضمنّجدولّاألعمالّوإذاّملّيستنفذّاجمللسّدراسةّالنقاطّاملدرجةّجبدولّأعمالّاجللسةّت
ّكانّاألمرّيتعلقّجبلسةّأخريةّللمجلسّتّ  ّستأنفّاجللسةّيفّاليومّاملوايل.خاللّاجللسةّاملوالية.ّوإذا

:ّتكونّجلساتّاجمللسّعموميةّوجيوزّللمجلسّوذلكّبطلبّمنّالرئيسّأوّثلثّأعضاءّاجمللسّأنّيقررّعقد9ّالفصل
ّللعموم.ّةغريّمفتوحّجلسة

ّقرتاعّالعلينّوبأغلبيةّثلثيّاألصواتّاملصرحّهبا.بعقدّجلسةّغريّمفتوحةّللعمومّباإليتمّالتصويتّعلىّالقرارّاملتعلقّ
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جلسةّغريّمفتوحةّللعمومّميكنّللرئيسّأنّيطلبّمنّالعمومّومنّممثليّوسائلّاإلعالمّىلّحتويلّاجللسةّإيفّحالةّإقرارّ
نسحابّمنّالقاعةّّقبلّمتابعةّأشغالّنقطةّأوّبالنقاطّموضوعّالنقاشّاإلقةّهلمّبالومنّمجيعّاألشخاصّالذينّالّعال

ّاجللسة.ّ
ّجترىّدراسةّاملسائلّاملتعلقةّبالنظامّالعامّواحلاالتّالتأديبيةّألعضاءّاجمللسّالبلديّيفّجلساتّمغلقة.

مجلسّوفقّنفسّشكلياتّ:ّعندماّينتفيّالسببّالذيّاستوجبّعقدّجلسةّغريّمفتوحةّللعمومّميكنّلل10الفصل
ّستئنافّاجللسةّيفّصيغتهاّالعمومية.ّّّّإعالهّأ09ّالفصلّ
ّالبل11الفصل ّاجمللس ّدورات ّتكتسي ّوجتّ : ّتشريفيا ّطابعا ّدي ّإطار ّيف ّاملكرسةّإحرى ّورموزها ّالدولة ّمقومات رتام
ّّدستوريا ّنفسها ّمنّالسنة ّله ّدورة ّوختتتمّآخر ّللمجلسّيفّالسنة ّوتفتتحّأولّدورة ّيشرفّرئيسّبالنشي، ّالوطين. د

ستثناءّاحلاالتّاليتّإوقيتّاحملددّيفّالدعواتّبفتتاحّجلساتّاجمللسّبعدّربعّساعةّعلىّاألكثرّمنّالتإاجللسةّعلىّ
ّليهاّالقوةّالقاهرة.متّ 

ّ
 عواتالقسم الثاني : الد  

ّجتماعّمنّقبلّرئيسهّأوّمنّينوبه.تتمّدعوةّاجمللسّالبلديّلإل:12الفصل  
ّكتابياّإىلّعناوينّأعضاءّاجمللسّتوجّ  :13الفصل هّالدعواتّعنّطريقّبريدّمضمونّالوصولّأوّبأيّوسيلةّترتكّأثرا

ّكماّميكنّتوجيههاّإىلّعناوينهمّبالربيدّااللكرتوينّمىتّ املختارةّواليتّأودعوهاّلدىّالبلديةّأثناءّاجللسةّاألوىلّللمجلس
ّأمكنّإثباتّبلوغها.

ّكافةّأعضاءّاجمللسّمرفقةّجبدولّأعمالّاجللسةّأوّاجللساتّاليتّسيعقدهاّتوجّ ّ:14الفصل هّالدعواتّبصفةّفرديةّإىل
املدرجةّيفّاجمللسّومبلحوظاتّتفسرييةّحولّاملسائلّاليتّستعرضّعلىّالتداولّأثناءّاجللسةّوالوثائقّذاتّالصلةّبالنقاطّ

ّةّيومّوساعةّومكانّاجللسة.قتضاءّبتقاريرّاللجانّوحتددّالدعّوجدولّاألعمالّوعندّاإل
ّكلّصفحةّمنّصفحاتهّمنّقبلّرئيسّاجمللسّ يتمّتضمنيّالدعواتّبدفرتّخمصصّملداوالتّاجمللسّمرقمّومؤشرّعلى

ّومنّيقومّبكتابةّاجمللسّكماّيدرجّباملوقعّااللكرتوينّللبلديةّإنّوجدّويتمّتعليقّالدعوةّللعمومّمبدخلّمقرّالبلدية.
جتماعّاجمللسّإاجمللسّمخسةّعشرّيوماّقبلّتاريخّواتّمنّقبلّرئيسّاجمللسّإىلّأعضاءّيتمّتوجيهّالدعّ:15الفصل

ّعلىّاألقل.
غريّأنهّيرجعّللمجلسّّ،ّجتماعّحاالّيفّحالةّالتأكدّالقصوىختصارّاألجلّإىلّيومنيّويتمّاإلإكدّيتمّيفّحالةّالتأ

ّالنظرّيفّجدولّأعمالّاجللسةّإىلّجلسةّالحقة.البلديّتقديرّحالةّالتأكدّعندّعقدّاجللسةّاملتأكدةّوميكنهّتأجيلّ
ّ ّمن ّأيام ّمخسة ّقبل ّوالعقود ّالصفقات ّملفات ّتوجيه ّوجوبا ّإيتعني ّوقبل ّاجللسة ّملشروع15ّّنعقاد ّبالنسبة يوما

ّامليزانية.
ّ

 القسم الثالث : جدول األعمال
ّيضبطّرئيسّاجمللسّجدولّاألعمالّبالتعاونّمعّأعضاءّمكتبّاجمللس.ّ:16الفصل  
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ّالعمومّجبدولّاألعّ:17الفصل ّومكانّيتمّإعالم ّالدعواتّإمالّوتاريخّوتوقيتّاجللسة ّتوجيه ّيفّنفسّيوم نعقادها
ّ.ّلألعضاءّمنّخاللّالنشرّبكلّالوسائلّاملتاحةّوالتعليقّمبقرّالبلدية

ّقصدّإدراجّميكنّألعضاءّاجمللسّأنّيقدّ ّ:18الفصل ّكتابيا ّللرئيسّبصفةّفرديةّأوّمجاعيةّطلبا نقطةّيفّجدولّموا
ّّ.اجمللسّأعمال

ّعقادّاجللسة.إنعلىّاألقلّقبلّأسبوعّمّالطلبّيفّأجلّيقدّ 
ّكلّنقطةّمقرتحةّمعلالّويبلغّملقدمّالطلبّوحياطّاجمللسّعلماّعندّإفتتاحّاجللسةّبالنقاطّاملقرتحةّ يكونّرفضّإدراج

ّاجللسة.ّويفّحالّ ّيفّحمضر ّويدونّذلكّوجوبا ّدونّمناقشتها ّاجمللسّعلىّاألقلّاليتّمتّرفضها تقدمّنصفّأعضاء
ّفإهناّتسجلّوجوباّيفّجدولّأعمالّاجللسة.ّيفّجدولّاألعمالبطلبّكتايبّقصدّإدراجّنقطةّ

ّكلّنقطةّغريّمدرجةّيفّجدولّأعمالّاجللسة. ّيعرتضّرئيسّاجمللسّعلىّمناقشة
ّكلّمسألةّّميكن :19الفصل ّكتابيةّلرئيسّاجمللسّحول ذاتّالعالقةّألعضاءّاجمللسّبصفةّفرديةّأوّمجاعيةّتوجيهّأسئلة

نةّأوّخدمةّأغراضّهتمّأحدّأعضاءّاجمللسّصالحياتّاجمللسّعلىّأنّيكونّالسؤالّحمدداّدونّتوجيهّهتمّإىلّجهةّمعيّ ب
ّكانّذلكّبصفةّشخصيةّأوّبصفتهّمسامهاّأوّوكيالّعنّغريهّأ ّوّلفائدةّزوجهّأوّأصولهّأوّفروعه.سواء

ّكتابةّاجمللسّتودعّاألسئلةّاملذكورةّموقّ  علىّاألقلّقبلّأسبوعاّعةّمنّقبلّالعضوّأوّأحدّأعضاءّاجملموعةّاملعنيةّلدى
ّنعقادّدورةّاجمللسّوترتبّحسبّتاريخّالتوصلّهباّوتسجيلها.إ

ّصةّلذلك.املربجمةّيفّاجللسةّاملخصّ جييبّرئيسّاجمللسّأوّأحدّمساعديهّعنّاألسئلةّّ:20الفصل  
ّ

ّ:ّتسييرّالمجلسّالبلديّالثالبابّالث ّ
ّ

 القسم األول : تنظيم حضور األعضاء في الجلسات
ّ،ّيعتربّحضورّأعضاءّجملسّالبلديةّدوراتّاجمللسّإجباريا.ّ:ّتطبيقاّألحكامّجملةّاجلماعاتّاحمللية21الفصل  

لألعضاءّالذينّّ،ّوميكنّفتتاحّأشغالّاجللسةإجتماعّعلىّورقةّاحلضورّقبلّاإلعّأعضاءّاجمللسّبعدّدخوهلمّلقاعةّيوقّ 
ّوقيعّعلىّورقةّاحلضورّواملشاركةّيفّاملداوالت.جتماعّّبعدّبدايتهّالتّ لتحقواّبقاعةّاإلإ

اجمللسّاجلهويّأوّمنّّرئيس،ّوجيلسّّجتماعّمكانّجللوسّرئيسّاجمللسّومساعديهصّبقاعةّاإل:ّخيصّ 22ّالفصل
ّكماّخيصّ ّالبلديّجبانبّرئيسّاجمللسلهّميثّ  ّعالم.ّّنظماتّاجملتمعّاملدينّووسائلّاإلصّمكانّمل،

 القسم الثاني : رفع الجلسات
 

23ّّالفصل دّّعلىّالرئيسّأنّيرفعّاجللسةّمؤقتاّعندماّيطلبّذلكّثلثّأعضاءّاحلاضرين،ّويفّهذهّاحلالةّحيدّ :ّيتعني 
ّتنيّيفّجلسةّواحدة.والّجيوزّرفعّاجللسةّمؤقتاّأكثرّمنّمرّ ّّ.ّفالتوقّ ةّهذاّالرئيسّبتوافقّمعّأعضاءّاجمللسّمدّ 

 
 صاب القـانونيالقسم الثالث : الن  
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صفّعددّاألعضاءّاّيفوقّنتكتملّاألغلبيةّاملطلقةّعندماّيكونّعددّأعضاءّاجمللسّالبلديّاحلاضرينّفعليّ ّ:24الفصل

ّت ّوال ّمينحهاّؤاملباشرين. ّاليت ّالوكاالت ّاحلسبان ّيف ّّخذ ّعند ّلزمالئهم ّالغائبون ّيتأثرّحإاألعضاء ّوال ّالنصاب. تساب
ّنسحابّعضوّأثناءّاجللسة.إالنصابّب

ّّ كتمالّالنصابّإيفّصورةّعدمّاكتمالّالنصابّيعلنّرئيسّاجمللسّعدمّعقدّاجللسةّويتمّإعدادّحمضرّيثبتّعدم
ّويّ القانوينّويوقّ  ّكانّعددّنعقادّدعىّاجمللسّلإلعّمنّطرفّاألعضاءّاحلاضرينّفورا. ّأيامّعلىّاألقلّمهما بعدّثالثة

ّاحلضور.
 القسم الرابع : كتابة الجلسات

 
فتتاحّاجللساتّوتالوةّإحتسابّالنصابّالقانوينّعندّإ،ّخاصةّيفّعمليةّّرّاجمللسّأوّنائبهيساعدّمقرّ ّ:25الفصل

ّوملخّ  ّاألعمال ّجدول ّالسابقة ّالدورة ّحمضر ّّوص ّالتصويت ّعملية ّمتابعة ّيف ّإوكذلك ّعلىّحتساب ّالتصويت نتيجة
ّخذة.القراراتّاملتّ 

ّّرّاجللسةّونائبهّأويفّحالةّغيابّمقرّ ّ:26الفصل ّرئيسّاجمللسّعاقهماّعائقّأوّيفّحالةّرفضهماّالقيامّمبهامهماّيعني 
ّ.ّعضاءّاحلاضرينّليقومّبذلكاألأحدّ

مداوالتّاجمللسّّمسكّسجلّ رئيسّالبلديةّوأعضاءّاجمللسّالبلديّّالكاتبّالعامّللبلديةّحتتّسلطةّيتوىل ّّ:27الفصل
ّالبلدي.

ّكلّسنةّإداريةّأوّب ّتمّسجلّاملداوالتّخبطنيّأفقينيّمتبوعنيّبعبارةّ:خيّ ّ،ّنتهاءّاملدةّالنيابيةإعندّهناية
ّالتاريخّّو توقيعّرئيسّاجمللسّالبلديّمعّ"خمتومّلنهايةّاملدةّالنيابية"ّأوّبعبارةّ"خمتومّلنهايةّالسنة"ّحسبّاحلالةّويليها

ّوضعّختمهّوختمّالبلدية.

ستنفادهّطبقاّملعايريّالتسيريّاملطلوبةّاليتّتسمحّباإلطالعّعليهّوحفظهّوميكنّنسخهّعلىّإاملداوالتّعندّّحيفظّسجلّ 
ّسندّرقميّقصدّحفظهّبصفةّإضافية.ّ

ّكلّمداولةّرقمّتسجيلّيتشكّ قابلّللمحوّيفّسجلّاملداوالتّّغريّنّاملداوالتّحبربدوّ ت ّّ: 28الفصل لّمنّوحتمل
ّ.السنةّاملعنيةّورقمّتسلسليّمتواصلّمتبوعّمبوضوعّاملداولة

ّتتضمنّاملداوالتّالعناصرّالتاليةّ:
 .وعّالدورةن -
 تاريخّاجللسةّوتوقيتها. -
 سمّرئيسّاجللسة.إ -
 عددّاألعضاءّاحلاضرينّوالغائبني. -
 رّاجللسة.مقرّ  -
 جدولّاألعمال. -
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 والدوافع.الظروفّاحمليطةّ -
 قرارّاجمللسّونتائجّالتصويت. -
 توقيعّأعضاءّاجمللس. -

منّأوراقّمرتابطةّقبلّأيّّكورّأعالهلّسجلّاملداوالتّاملنصوصّعليهّمبجلةّاجلماعاتّاحملليةّواملّذيتشكّ ّ:29الفصل
ّثبتةّبشريطّقماشي.ستعمالّومّ إ

ّعلىّوجهّالورقةّمعّتركّهامشّعلىّوجهيّالورقة.نّكلّورقةّرقماّتسلسلياّموضوعاّعلىّالزاويةّالعلياّاليسرىّوتتضمّ 
ّمسه.ّإبلّعّكلّعضوّمقاضنيّأثناءّالتصويتّبعدّمضمونّاملداولةّويوقّ تأيتّقائمةّاألعضاءّاحلاضرينّأوّاملفوّ 

املداوالتّحسبّتسلسلّأرقامهاّدونّحشوّأوّشطبّأوّفراغاتّأوّلصقّأوّضمّّتستعملّأوراقّسجلّ ّ:30الفصل
ّأوراقّبواسطةّماسكةّأوّواصلةّحديديةّأوّأيّأداةّأخرىّمنّشأهناّإتالفّأوراقّالسجل.

ّبّخبطّمائلّكلّفراغّبنيّمداولتني.تستعملّأوراقّالسجلّمنّوجهيها.ّويشطّ 
ّايعلّ ّ:31الفصل ّاملواقع ّيف ّاملداولة ّمضمون ّواملقراتّملخصّ ق ّالبلدية ّمقر ّمستوى ّعلى ّاملواطنني ّوإلعالم ّللتعليق صة

ّكانّحمتواهاّيتضمّ 05)ّمخسةاإلداريةّالتابعةّوّخاللّ ماّكحكاماّعامةّّنّأ(ّأيامّاليتّتليّدخولّاملداولةّحيزّالتنفيذّإذا
ّللبلدية.ّّةصاملخصّ ّاألخرىّاإللكرتونيةاملرافقّّوّلكرتوينتنشرّباملوقعّاأل

ّكانّحمتواهاّيتضمنّأحكاماّفردية.ّوالّتنشرّاملداوالتّاملتّ ّغويبلّ  خذةّخاللّاجللساتّمضمونّاملداوالتّللمعنينيّإذا
ّاملغلقة.
جيبّأنّيكونّمكانّتعليقّمضامنيّاملداوالتّحمفوظاّبواسطةّواجهاتّزجاجيةّو/أوّشباكّمعدينّمعّّ:32الفصل

ّإبقاءّتعليقهاّملدةّشهرين.
ّ.ّالعمتناولّاملواطننيّوسهلّاإلطّ وجيبّأنّيكونّمكانّالتعليقّيفّ

ّ
 القسم الخامس : تنظيم مناقشات المجلس

 
ّكلّدورةّعاديةّتقريراّإخبارياّشامالّللمجلسّحولّاألعمالّاليتّقامّهبا.يقدّ ّ: 33الفصل   ّمّالرئيسّعندّبداية

صّعنّقتضاءّرؤساءّاللجانّإىلّتقدميّملخّ يدعوّالرئيسّعندّاإلّ،ّقبلّبدايةّمناقشةّأيّنقطةّمنّنقاطّجدولّاألعمال
ّةّبشأنّالنقاطّاملعروضةّعلىّأنظارّاجمللس.التقاريرّاملعدّ 

ّجيوزّفتحّالئحةّّوّ.ّلّحسبّطلبهمّوترتيبّتسجيلهمعطيّالرئيسّالكلمةّبعدّذلكّإىلّاألعضاءّالراغبنيّيفّالتدخّ يّ 
ّ.ّنفسّالنقطةقتضاءّملناقشةّإضافيةّعندّاإل التتدخّ 

قرتاحّإيبها.ّوميكنّتغيريّهذاّالرتتيبّبيعرضّالرئيسّالنقاطّاملدرجةّيفّجدولّاألعمالّللمناقشةّحسبّترتّ:34الفصل
ّ.ّّمنّالرئيسّوبعدّموافقةّأغلبيةّأعضاءّاجمللسّاحلاضرينّعلىّذلك

ّحيدّ ّ:35الفصل ّأن ّاحلاضرين ّاألعضاء ّمع ّبالتوافق ّاجمللس ّلرئيس ّميكن ّبداية ّيف ّاملخصّ د ّالزمنية ّاملدة صةّاجمللس
ّّللمتدخلني ّةّاملسموحّهبا.ّعليهمّأالّيتجاوزواّاملدّ .ّويفّهذهّاحلالةّيتعني 
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ّ ّ.ّّجازّللرئيسّوحدهّتنبيههّإىلّذلك،ّلّالعضوّالّعالقةّلهّباملوضوعّالذيّجترىّحولهّاملناقشةّّأنّتدخّ إذاّتبني 
ّاحلقّيفّالتدخّ ّ:36الفصل ّلكلّعضو ّنظام ّنطاقّنقطة ّيف ّوباألولوية ّّول ّعلىّسريّ. ّالنظام ّنقطة ّترتكز جيبّأن

ّاملناقشةّأوّجدولّاألعمالّأوّمساءلةّأوليةّأوّذاتّأسبقيةّأوّالتذكريّبتطبيقّالقانونّوالنظامّالداخليّللمجلس.
تناوهلمّالكلمةّبوجوبّمراعاةّّرّالرئيسّالعضوّأوّاألعضاءّالذينّيقاطعونّأوّيواجهونّزمالءهمّأثناءيذكّ ّ:73الفصل

ّحرتامّالقانون.إاطّّّونضباإل
ّكانّهناكّإخاللّبالسريّالعاديّللجلسةّمنّقبلّعضوّأوّبعضّاألعضاءّ:83الفصل جازّللرئيسّرفعّاجللسةّ،ّّإذا
لّأنّتؤجّ ّةّرفعّاجللسةّوجيبّأنّتستأنفّبعدّهذهّاملدةّوالّميكندّالرئيسّبتوافقّمعّاألعضاءّاحلاضرينّمدّ حيدّ ّومؤقتا.ّ

ّإىلّاليومّاملوايل.
فاتّتقعّحتتّطائلةّتصرّ ّأقوالّأواّيصدرّعنهمّمنّأعمالّأوّاّعمّ إنّأعضاءّاجمللسّمسؤولونّشخصيّ ّ: 93الفصل

ّجتماعاتّاللجان.إّستثنائيةّواإلّأثناءّجلساتّالدوراتّالعاديةّواملتابعةّالقضائيةّ

ّفات.ويشارّيفّحمضرّاجللسةّإىلّهذهّاألعمالّأوّالتصرّ 
جيبّعلىّرئيسّاجمللسّالبلديّأوّأيّعضوّيفّاجمللسّيكونّيفّوضعيةّتعارضّمصاحلّمعّالبلديةّعندّّ:40الفصل

ّبّالتدخلّشخصياّيفّتنفيذّهذهّاملداولة.ّظياّبتجنّ خذّموقفاّحتفّ تنفيذّمداولةّماّأنّيتّ 
ّ

 راتادس : كيفية التصويت على المقر  القسم الس  
 

ّراتّاجللسة.ختاذّمجيعّمقرّ العلينّقاعدةّإلعتربّالتصويتّي ّّ:41الفصل  
متناعّبلفظّ"ممتنع"ّوذلكّبطريقةّرفعّ"ال"ّويفّحالةّاإلّـــــ"نعم"ّوعنّالتصويتّبالرفضّبـّـــــّعنّالتصويتّباملوافقةّبـعرب ّيّ ّّ

ّاليد.
ّصويت.تنيّاألعضاءّاملمتنعونّعنّالتّ الّحيتسبّضمنّاملصوّ 

ّي ّّ:42الفصل ّأو ّاملقرر ّقيام ّالتصويتّبعد ّنتيجة ّعاينّرئيسّاجمللسّالبلدي ّأو ّاحتسابّالكاتبّالعام ّبعملية نائبه
ّدةّوالرافضةّواملمتنعة.ّوتدرجّأمساءّاملصوتنيّمبحضرّاجللسة.األصواتّاملؤيّ 

ثلثّأعضاءّاجمللسّّخذّاملقرراتّباألغلبيةّاملطلقةّلألصواتّاملعربّعنهاّعلىّأنّالّتقلّهذهّاألغلبيةّعنتتّ ّ:43الفصل
ّماّعداّيفّاحلالةّاليتّتنصّفيهاّجملةّاجلماعاتّاحملليةّعلىّأغلبيةّمعينة.

ّحّصوتّالرئيس.ّيرجّ ّ،ّيفّحالةّتعادلّاألصوات
ّقبلّالتصويتّبالوكالة.ّّالّجيوزّالرتاجعّعنّالتصويتّبعدّإجرائهّبكيفيةّصحيحة.ّوالّيّ :44الفصل  
ّ.أوّأخذّالكلمةّأثناءّإجراءّعمليةّالتصويتقبلّأيّطلبّللتدخلّالّيّ :45الفصل  

ّ
ّ

 لي المجلس البلديالقسم السابع : تعيين ممثـ  
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 نهاء مهامهمإلدى هيئات أخرى و  
ّّقرتحامليعرضّّمنّرئيسّالبلديةّوّبإقرتاحّسّالبلديّلدىّهيئاتّأخرىـــــــــــــليّاجمللممثّتعينيّيتمّ  :46الفصل  

ّ.ّاجمللسّالبلديعلىّمصادقةّمهامهمّّطبيعةّو
ّّت مثيلي ةريرّللمجلسّالبلديّحولّمهامهمّالتقاّعي نونمّامليقدّ ّ:47الفصل ّكلّسنةّتقدميّويتعني  ّثالثّتقاريرّعليهم

ّ.علىّاألقلّ 
 العموم بقـاعة الجلسات  ضورالقسم الثامن : تنظيم ح

منّهذاّالنظامّالداخلي.17ّّو16ّّمعّمراعاةّأحكامّالفصلنيّعموميةّّجلساتّاجمللسّالبلديتكونّّ:48الفصل  
ّجتماعّواملخصصةّللعموم.ّحدودّاملقاعدّاملتوفرةّبقاعةّاإلّحيضرّالعمومّأشغالّهذهّاجللساتّيف

ّجتماعّمكانّخاصّباملوظفنيّوالضيوفّوممثليّوسائلّاإلعالم.صّبقاعةّاإلخيصّ ّ:94الفصل  
ّ ّيتداولهّاجمللس.لّفيماّتزامّباهلدوءّومينعّالكالمّأوّالتدخّ لاإللعمومّّعلىّايتعني 

 العنوان األول : إعداد وتقديم المحاضر
منّعرضّّنّبأمانةّودقةّجمموعّأشغالّاجمللسرّاجمللسّأوّنائبهّبإعدادّحمضرّلكلّجلسةّيتضمّ يقومّمقرّ ّ:50الفصل  

ّقتضاء.ذلكّأحدّموظفيّالبلديةّعندّاإلختذهّاجمللس.ّويساعدمهاّيفّإومناقشةّوالقراراتّاليتّ
ّاجمللسّأنّيطّ ّ:51الفصل   ّعلىّحمضرّاملدميكنّألعضاء قتضاءّتوجيهّطلبّاوالتّفورّإعدادهّوميكنهمّعندّاإللعوا

،ّمكتوبّلرئيسّاجمللسّقصدّإجراءّتعديالتّأوّتصحيحّماّوردّفيهّمنّحذفّأوّزيادةّأوّخطأ.ّويفّحالةّاخلالفّ
ّميكنّالرجوعّإىلّالتسجيالتّالصوتية.

ّغّإىلّاملعنينيّباألمر.الّويبلّ الوسائلّللتأكدّمنّصحةّالتعديالتّاملقرتحةّويكونّرفضهاّمعلّ يستعنيّرئيسّاجمللسّجبميعّ
وذلكّّ،ّختتامّالدورةيوماّاملواليةّإل15ّمّرئيسّاجمللسّنسخةّمنّاحملاضرّلكلّعضوّباجمللسّيفّأجلّيسلّ :52الفصل  

 .ّّّّاأللكرتوينلّأوّعنّطريقّالربيدّإماّبصفةّمباشرةّمعّاإلشهادّبالتوصّ 
 اني : قراءة وتوزيع المحاضرالعنوان الثـ  

ّكلّدورةّ:53الفصل   قتضاءّمنّرّاجمللسّأوّنائبهّوعندّاإلصّحمضرّالدورةّالسابقةّمنّقبلّمقرّ تلىّملخّ ي ّّ،ّيفّبداية
نسخةّمنهّلكلّعضوّمّةّقبلّالشروعّيفّدراسةّالنقاطّاملدرجةّجبدولّاألعمال.ّوتسلّ قبلّأحدّموظفيّالبلديةّتالوةّعلنيّ 

ّ.ّّمنّاجمللسّإذاّطلبّذلك
ّ

 الث : نشر ملخص القراراتالعنوان الثـ  
(ّأيامّمبقرّالبلديةّودوائرهاّوميكنّباإلضافةّإىلّذلكّنشرّهذه8ّصّالقراراتّيفّظرفّمثانيةّ)قّملخّ علّ ي ّّ:54الفصل  

ّلكرتونيةّبقصدّإطالعّالعمومّعليها.ّلّاملمكنةّمباّيفّذلكّالطريقةّاألاملقرراتّجبميعّالوسائ
ّ

ّّبلديمكتبّالال:ّّابعالرّ البابّ
ّ
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ّيتكوّ ّ:55الفصل ّمكتب ّالبلدية ّشؤون ّتسيري ّيف ّالبلدي ّاجمللس ّرئيس ّمنّيساعد ّاجمللس ّرئيس ّإىل ّباإلضافة ن
ّكماّجيوزّللرئيسّدعوةّأيّعضوّجلنةّأوّوّالكاتبّالعامّّاملساعدينّورؤساءّاللجانّورؤساءّالدوائر أيّعضوّمنّ.

ّ.ّاجمللسّللمشاركةّيفّأشغاله
ّكلّ إوبصفةّّ،فةّعاديةّمرةّيفّالشهرّعلىّاألقلجيتمعّاملكتبّبصّ:56الفصل   ّماّدعتّالضرورةّإىلّذلك.ّستثنائية
ّسكّالكاتبّالعامّللبلديةّحماضرّمداوالتّاملكتبّالبلديّبنفسّالشروطّاملنطبقةّعلىّكتابةّاجمللس.ميّ ّ: 57الفصل  
ّكماّتّ تضمنّحماضرّمداوالتّاملكتبّبدفرتّمرقمّّوموقعّعليهّمنّرئيسّاّ:85الفصل ّكلّدوّ لبلدية نّيفّآخرّحمضر

ّختذتّولبقيةّأعضاءّاجمللسّالبلديّاإلطالعّعلىّهذهّاحملاضر.إجتماعّالقراراتّاليتّإ
ّرئيسّالبلديةجدولّأعمالّاجتماعاتّاملكتبّوحيقّألعضاءّاملكتبّأنّيقرتحواّعلىّّرئيسّالبلديةّيعدّ ّ:95الفصل

ّيفّجدولّاألعمالّويبلّ  ّوأربعنيّ)نقاطا ّاملكتبّمنّقبلّالرئيسّمثانية (48ّغّجدولّاألعمالّيفّاحلالتنيّإىلّأعضاء
ّجتماع.عمالّيفّبدايةّاإلقاطّيفّجدولّاألقرتاحّنإوميكنّلكلّعضوّمنّأعضاءّاملكتبّّجتماعساعةّقبلّموعدّاإل

فقّعليهّيفّبدايةّلّاملتّ حرتامّجدولّاألعماإيقّّوجتماعاتّاملكتبّويسهرّعلىّتطبإّرئيسّالبلديةيرتأسّّ:60الفصل
ّ.ّوعندّغيابهّيقومّهبذهّاملهمةّأحدّمساعديه.جتماعاإل

ّكلّعضوّيفّاملكتبّتبعاّملهمتهّداخلّ:61الفصل ختذهاّاملكتب.ّويلتزمّبتقدميّإاملكتبّعلّتطبيقّالقراراتّاليتّّيسهر
ّتقريرّإىلّاملكتبّحولّهذاّالتنفيذ.

عملّبنيّمساعديهّجتماعّاملكتبّويعملّعلىّتنسيقّالإخذةّيفّشرفّالرئيسّعلىّتطبيقّالقراراتّاملتّ ي ّّ:62الفصل
ّجتماعاتّاملكتب.ّإفيماّبنيّفرتاتّ

ّاإلّ:63الفصل ّيعترب ّاألعضاءال ّأغلبية ّحبضور ّإال ّقانونيا ّتوفّ ّجتماع ّعدم ّوعند ّـــ. ّالنصاب ّهذا ّر ّالدعوةّ، جيب
ّاإلستعجاليّ يفّاحلاالتّاإلّ(ّساعة48جتماعّثانّبعدّمثانيةّوأربعنيّ)إل ّكانّعددّة.ّويعتربّهذا ّكيفما جتماعّقانونيا

ّضرين.احلا
ّختصاصاتّاملسندةّللمجلس.ختصاصّمنّاإلإالّجيوزّللمكتبّمزاولةّأيّّّ

ّميكنّلرئيسّالبلديةّ:64الفصل   ّ.لدراسةّقضاياّمعينةّاملكتبّأحدّأعضاءّأنّيعني 
ّ.ءّإىلّأعضاءّاجمللسّتقريراّعنّأنشطتهقتضاغّاملكتبّعندّاإليبلّ ّ: 65الفصل  

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ

ّ
ّ:ّلجانّالمجلسّالخامسّالباب
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 ةجان القـار  العنوان األول : الل  
 جان القـارةالقسم األول : إحداث الل  

ّحيدثّاجمللسّالبلديّّ:66الفصل ّاملرسى ّ)ّإحدىلبلدية ّقارّ 11عشر ّجلنة ّالفصل( ّألحكام ّوفقا منّجملة210ّّة
ّهيّ:ّّاجلماعاتّاحملليةّو

 جنــــــــــــةالل    إســـــــم ر/ع
 التصرفّومتابعةّاإلقتصاديةّوّاملاليةّالشؤون 01
 البيئةّوّالصحةّوّالنظافة 02
 األسرةّوّاملرأةّشؤون03ّ
 العمرانيةّالتهيئةّوّاألشغال 04
 الال مركزيّالتعاونّوّاخلدماتّإسداءّوّاإلداريةّالشؤون 05
 التعليمّوّالرتبيةّوّالثقافةّوّالفنون 06
 الرياضةّوّالشبابّوّالطفولة 07
 اإلعاقةّحامليّوّالسندّوفاقديّالشغلّوّاإلجتماعيةّالشؤون 08
 اجلنسنيّبنيّالفرصّتكافؤّوّاملساواة 09
 املفتوحةّاحلوكمةّوّالتشاركيةّالدميقراطية 10
 التقييمّوّالتواصلّوّاإلعالم 11

 

ّكلّجلنةّمنّمخسةّ) ّو 210نيّتوزيعّاملسؤولياتّداخلّاللجانّوفقاّألحكامّالفصلّوّيتمّ ّ(ّأعضاءّعلىّاألقلّ 5ترتكب
ّ.منّجملةّاجلماعاتّاحمللية215ّ

ــ  قتصاديلية واإللجنة الشؤون الما  :67الفصل  :التصرفة ومتابعة ـ
 :ّـــــبـّقتصاديةّومتابعةّالتصرفجلنةّالشؤونّاملاليةّواإلّختتصّ 
ّالبلديةّوعرضهّعلىّأنظارّرئيسّاجمللسّالبلديّالذيّّدراسةّمشروعّميزانيةّالبلديةّاملعدّ  - منّقبلّاإلدارة

 حييلهّبدورهّعلىّأنظارّاجمللسّالبلديّللمصادقة.
امليزانيةّيفّمستوىّاملواردّوالنفقاتّوذلكّوفقّاألحكامّاملنصوصّمساعدةّاجمللسّالبلديّيفّمتابعةّتنفيذّ -

عليهاّبالقسمّالسابعّمنّالبابّالرابعّمنّالكتابّاألولّمنّجملةّاجلماعاتّاحملليةّاملتعلقةّبتنفيذّامليزانيةّ
 وختمها.

 ة.رةّلدىّالبلديستغاللّاألمثلّللطاقةّاجلبائيةّاملتوفّ عملّعلىّتنميةّمواردّالبلديةّواإلال -
 قتصاديا.إنطقةّالبلديةّتنميةّامل -
- ّ ّاحمللية ّاملصاحل ّخلدمة ّوأمالكها ّالبلدية ّموارد ّتوظيف ّحسن ّعلى ّالرشيدةّالعمل ّاحلوكمة ّلقواعد وفقا

ّ.ّستعمالّاألجدىّللماليةّالعموميةواإل
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ّالنظافة والصحة والبيئة :لجنة   :68الفصل  
 :ّــــــــبّالنظافةّوالصحةّوالبيئةجلنةّّختتص
ّإسرتاتيجيةّوّإعداد - ّاألطرافّاملعنيةّإرساء ّمع ّومنّمؤسّ ّالبلدية ّالنظافةّّخاصةّساتّعمومية ّجمال يف

ّ.ّوالعنايةّبالبيئةّومحايةّاحمليطّووضعهاّحيزّالتنفيذ
- ّ ّومراقبة ّالبلديةّتنفيذمتابعة ّإختصاصهاّإسرتاتيجية ّجمال ّيفّّيف ّاملرسومة ّاألهداف ّحتقيق ّمدى وحتديد

ّ.الغرض
- ّ ّالقضايا ّاملتعلّ دراسة ّبشؤونّالصحة ّاجمللسّالبلديّعلىّإرساءّشروطّحفظّّقايةالّوّوقة وكذلكّمساعدة

ّ.ّللعموماملفتوحةّّالتجاريةّالصحةّخاصةّباحملالت
 : لجنة شؤون المرأة واألسرة  : 69الفصل  

ّ:ّــــــبّجلنةّشؤونّاملرأةّواألسرة.ّختتص
 ّ.لتشريكّاملرأةّيفّالعملّالبلديّضمنّاملقاربةّالتشاركيةّإعدادّبرامجّحتفيزية -
 وضعّبرامجّوآلياتّلإلصغاءّإىلّمشاغلّاألسرةّوالعملّعلىّإجيادّحلولّهلاّمعّاجلهاتّاملعنية. -
 ة.ــــــاحلرصّعلىّاإلحاطةّجبميعّالشرائحّالعمريّ  -

 : ةــ ـلجنة األشغال والتهيئة العمراني  :70الفصل  
 :ّـــــــــبّاألشغالّوالتهيئةّالعمرانيةجلنةّّختتص
ّالعمرانية - ّالعمليات ّوكل ّتقييمها ّو ّاجنازها ّمتابعة ّو ّالعمرانية ّالتهيئة ّوثائق ّإعداد ّيف ّمتابعةّاملسامهة ّو

 .أشغالّالتهذيبّوّالتجديدّالعمراين
 .ّوّامللكّالبلديّحسنّالتصرفّيفّاملدخراتّالعقاريةّالعملّعلى -
وميّـــــــــــــــــــــــــبناءاتّالطرقاتّوّتعهدهاّباإلصالحّوّالتنويرّالعمّمنّمشاريعتنفيذّّةــــــــــــــمراقبوّّبرجمةّومتابعة -

وّالتجهيزاتّالعموميةّالرياضيةّّ)تصريفّمياهّاألمطارّوّاألرصفة،ّإخل.(ّوالبنيةّالتحتيةّالبناءاتّالبلديةّو
 والثقافيةّوغريها.

وّخمططّاجلوالنّوّالتنقلّوّعالماتّاملرورّّنيالفوضويّوّاإلنتصابّمقاومةّالبناءتطويرّالطابعّاملعماريّوّ -
ّ ّالسكن ّو ّالتقسيمات ّباملواضيعّجتماعياإلو ّيتعلق ّما ّّوكل ّحدود ّيف ّو ّالعالقة ختصاصاتّإذات

 البلدية.
رّاملشهدّاحلضريّــــــــــــــوّتطويّوالتعمريذّالربنامجّالبلديّاملتعلقّبالتهيئةّالرتابيةّـــــــــــــــــــــــالسهرّعلىّحسنّتنفي -

 .وّتثمنيّاملوروثّاألثريّوّاملعماريّوّالطبيعي
ّمركزي :التعاون الل   و لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات :71الفصل  

ّ:ّـــــبـّمركزيالتعاونّالالّ ّوّجلنةّالشؤونّاإلداريةّوإسداءّاخلدمات ختتص
منّشأهناّتطويرّوتعصريّنشاطّاإلدارةّالبلديةّمبختلفّمصاحلهاّقصدّضمانّإسداءّسرتاتيجياتّوبرامجّإّإعداد -

 .ّخمتلفّاخلدماتّللمواطنّبالكيفيةّالناجعة
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 العملّعلىّتطويرّنشاطّالدوائرّالبلديةّهبدفّتقريبّاخلدماتّللمواطنّبالتنسيقّمعّاألطرافّاملعنية. -
قرتاحّإعنّطريقّّبشريةّواحلرصّعلىّتطويرّالكفاءاتالبلديةّيفّجمالّالتصرفّيفّاملواردّالّامجرّبّوّمتابعةّإعداد -

 جنازها.إبرنامجّالتكوينّاملستمرّومتابعةّ
 .ملرافقّالعموميةّالتابعةّللبلديةمةّمنّقبلّاالعملّعلىّمتابعةّاملصاحلّالبلديةّواخلدماتّاملقدّ  -
 تسويةّوحتسنيّوضعيةّاملوظفنيّوالعملةّوتنشيطّاملصاحلّاإلدارية.ّالعملّعلى -
الشؤونّالقانونيةّمتابعةّوّاملوظفنيّوالعملةّالعملّعلىّالر فعّمنّمردودي ةّّوّلبلديةاّلإلدارةّاهليكليالتنظيمّّحتسني -

 .وّنزاعاتّالبلديةّ
 مباّيفّذلكّأشغالّاجمللسّالبلدي.ّلفّمصاحلّالبلديةتمساعدةّاجمللسّعلىّضبطّخطةّلرقمنةّخم -
ةّــــــــــــــتفاقياتّاملتعلقةّبالشراكمركزيّوّالتباحثّحولّصيغّاإللنيّيفّجمالّالتعاونّالالّ التنسيقّمعّخمتلفّاملتدخّ  -

ّالالّ  ّالتعاون ّو ّاألول ّالباب ّمن ّالسابع ّالقسم ّألحكام ّطبقا ّتقييمها ّو ّتنفيذها ّمتابعة ّو ّجملةّمركزي من
 .ليةاجلماعاتّاحمل

 :لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليمّ:72الفصل  
 :ّـّــــــــجلنةّالفنونّوالثقافةّوالرتبيةّوالتعليمّبـّختتص

 الرتبيةّمعّخمتلفّاجلهاتّذاتّالصلة.ّتنفيذّبرامجّالبلديةّيفّجماالتّالفنونّوالثقافةّوإعدادّوّ -
- ّ ّاحلياة ّتنشيط ّقصد ّبرامج ّوتنفيذ ّضبط ّعلى ّاجلمعياتّالعمل ّخمتلف ّمع ّالبلدية ّباملنطقة ّوالفنية الثقافية

 واملنظماتّالناشطةّيفّهذاّاجملال.
 املرسى.ّببلديةالعملّعلىّاإلحاطةّبفناننيّالشبانّوإحياءّأنشطةّثقافيةّباألحياءّالشعبيةّ -
 .التقليديةّحتفاليةاإلالعملّعلىّإحياءّالرتاثّواملناسباتّ -
 .األثريةوالثقافيةّوّةّللمعاملّالتارخييّإعدادّوّنشرّفهرس -

 .املرسىّلبلديةّوّالتارخييّوّخصائصهّالتابعةّالثقايفترتيبّوّمحايةّالرتاثّ -
 .ىفّاملدارسّالثقاىفّوّالفىنّالتنشيطّاملسامهةّىف -

 : لشباب والرياضةالطفولة والجنة  :73الفصل  
 ـّ:ـــــــــبّجلنةّالطفولةّوالشبابّوالرياضةّختتص

ّالطفولةّوّجماالتّبرامجّالبلديةّيفّتنفيذّمتابعةّإعدادّوّحصائياتّوّالتشخيصّوالقيامّبالعملياتّاملتعلقةّباإل -
 وّالرياضةّبالت عاونّمعّاملؤس ساتّالعمومي ةّاملختص ةّ.ّالشباب

 الشبابّيفّالعملّالبلديّمبختلفّجماالته.ّالعملّعلىّتشريك -
- ّ ّتنشيط ّعلى ّالبلدي ّاجمللس ّالفضاءاتّمساعدة ّوتوفري ّاملعنية ّاجلهات ّمع ّالبلدية ّباملنطقة ّالرياضية احلياة

 الضروريةّملمارسةّاألنشطةّالرياضيةّباملنطقةّالبلديةّوضمانّدميومتها.
 .وتقييمهاوّصيانتهاّّإحداثّحضاناتّورياضّلألطفالّمتابعةّتنفيذّعمليات -
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وّّوّمتابعتهاةّـــــــــــوّالرياضالشبابّّةّوـــــــــــتّالطفولبنيّاجلمعياتّالناشطةّيفّجماالإقرتاحّاملساعداتّوّتقسيمهاّ -
 .تقييمهاّ

 

 : فاقدي السند وحاملي اإلعاقةالشغل و  عية وجتمالجنة الشؤون اإل :74الفصل  
ّـّ:ـــــــــبّفاقديّالسندّوحامليّاإلعاقةالشغلّّوّجتماعيةّوجلنةّالشؤونّاإلّختتصّّ
 ّ.التشخيصّوّمجعّاملعطياتّيفّجماالتّإختصاصهاإلحصاءّوّاإجنازّعملياتّ -
ّذاتّّوّمشاريعّبرامجّإعداد - ّللتنفيذّباإلإصبغة ّقابلة ّتوجّ جتماعية ّللفئاتّاملعوزةّشرتاكّمعّاجلهاتّاملعنية ه

 وفاقديّالسند.
 إعدادّسياسةّالبلديةّللنهوضّبالقدرةّالتشغيليةّيفّاملنطقةّالبلديةّبالتنسيقّمعّاهلياكلّالعموميةّاملعنية.ّ -
ّاالحتياجاتّ - ّلذوي ّاخلدمات ّتوفري ّإىل ّهتدف ّاملعنية ّاجلهات ّمع ّاجتماعية ّمؤسسات ّإحداث ّيف النظر

ّاخلصوصيةّباملنطقةّالبلدية.ّ
 : بين الجنسينلجنة المساواة وتكافؤ الفرص  :75الفصل  

 :ّـــــــــبـّجلنةّاملساواةّوتكافؤّالفرصّبنيّاجلنسنيّختتصّ
العملّعلىّضمانّتطبيقّاملبدأّالدستوريّاملتعلقّمببدأّاملساواةّوتكافؤّالفرصّبنيّاجلنسنيّيفّخمتلفّالقراراتّ -

 واألنشطةّوالربامجّاملتعلقةّبالعملّالبلدي.
 جتماعي.ّعلقةّباملساواةّومقاربةّالنوعّاإلالقضاياّواملشاريعّاملتّإبداءّالرأيّبطلبّمنّاجمللسّأوّرئيسهّيف -
ّالنوعّ - ّمقاربة ّإدماج ّبشأن ّتوصيات ّوإعداد ّدراستها ّأجل ّمن ّامليادين ّهبذه ّصلة ّهلا ّاليت ّاملعطيات جتميع

 .بالت عاونّمعّاملؤس ساتّالعمومي ةّاملختص ةّّاالجتماعيّيفّبرامجّالبلدية
 .اإلجتماعيّّبتفعيلّمبادئّاملساواةّوتكافؤّالفرصّومقاربةّالنوعدراسةّالقضاياّاملتعلقةّ -

 

 : لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة :76الفصل  
 ـّ:ـــــــــــبّجلنةّالدميقراطيةّالتشاركيةّواحلوكمةّاملفتوحةّختتص

ّاحمللّهتدفّسرتاتيجيةوضعّإ - ّالتشاركية ّوتعزيزّإىلّمزيدّدفعّالدميقراطية ّاملتساكننيية ومؤسساتّّسبلّمشاركة
رتقاءّبعالقةّاملواطنّباملؤسسةّالبلديةّإىلّعالقةّجتذيرّقيمّاملواطنةّواإل وّالبلديةمعّاملدينّيفّتسيريّشؤونّاجملت

 شراكةّحتسمّمبدأّالتكاملّبينهماّعلىّأساسّالتوازنّبنيّاحلقوقّوالواجبات.
ّّالعمل - ّميدان ّيف ّالبلدية ّبرنامج ّتنفيذ ّللنشرّعلى ّالقابلة ّالبيانات ّخمتلف ّطرح ّخالل ّمن ّاملفتوحة احلوكمة

اذّإختّ قصدّاملشاركةّيفّّالذيّيوفرّلهّاملعطياتّالضروريةّوجعلهاّيفّمتناولّاملواطننيّوذلكّبصفةّمستمرةّاألمر
 القرارّبصفةّناجعة.

 .ةملعلوماّالنفاذّإىلّبالشفافيةّوّتشملّباخلصوصّحقّ املتعلقةّاملسامهةّيفّوضعّاآللي اتّّ -
 وّمسكّسجلّأراءّاملتساكنني.ّقةّبرتسيمّمكوناتّاجملتمعّاملدينمتابعةّوّتقييمّحسنّتنفيذّاإلجراءاتّاملتعل -
- ّّ ّعلى ّالتمهيديةّاحلرص ّالدورات ّجلسات ّغرار ّعلى ّالبلدي ّالعمل ّيف ّالتشاركية ّالدميقراطية ّممارسة ضمان

ّكلّمراحلهاّالبلديةّيةّواملشاريعّوخمتلفّالربامجّالتنمويةامليزانيةّالبلدّوّمتابعةّإجنازّوّتنفيذّللمجلسّوإعداد ّيف
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اكننيّوّمكوناتّـــــــــــــوإعدادّالتقاريرّالدوريةّحوهلاّمباّيضمنّمشاركةّواسعةّللمتسّباملواطناليتّهلاّعالقةّمباشرةّ
 .ّاجملتمعّاملدينّ

ّ: لجنة اإلعلم والتواصل والتقييم :77الفصل  
ّـــــــّ:بـّوالتواصلّوالتقييمجلنةّاإلعالمّّختتص

"ّوالصفحاتّاحلديثةّعلىّغرارّمواقعّ"الوابتصالّةّللبلديةّوضبطّوسائلّوّأدواتّاإلتصاليوضعّالسياسةّاإل -
ّ.جتماعيةّوالنشرياتّالدوريةّقصدّضمانّالتواصلّمعّاملواطنّوضمانّتشريكهّيفّالعملّالبلديإلا

ّتصاليةّوّمتابعةّتنفيذهاّوّتقييمها.تنظيمّاألنشطةّاإلالتواصلّمعهمّوّتنظيمّإعالمّاملواطننيّوّ -
قتضاءّالتعديالتّالضروريةّحوهلاّعنــــــــــــــــدّاإلقرتاحّللبلديةّوّإّتصاليةلتقاريرّالدوريــــــــــــةّلكلّالعملياتّاإلإعدادّا -

ّوّتنفيذها.
 

 جتماعات وتسيير اللجان القـارةإ عضوية و القسم الثاني :
 

ّ.ّكلّعضوّباجمللسّأنّينتسبّإىلّإحدىّاللجانّالقارةلّميكنّّ:78الفصل  
ّالرئيسّّ:79الفصل ّويقوم ّاجمللس. ّلدىّرئاسة ّالقارة ّاللجان ّإحدى ّبالرتشحّلعضوية ّاملتعلقة تودعّطلباتّاألعضاء

ّللتصويتّعليها.ّيفّأولّجلسةّيعقدهاعلىّاجمللسّالبلديّبعرضهاّ
ّتستثناءّحاالإبّّاجمللسّأنّيتوىلّرئاسةّأكثرّمنّجلنةّقارةّواحدةضوّواحدّمنّأعضاءّعالّحيقّأليّّ:80الفصل

ّ.ّستحالةاإل
ّكلّجلنةّرئيساّومقرراّهلاّينتخبّ: 81الفصل   ّ.ّاجمللسّمنّبنيّأعضاء
ّالق82الفصل   ّاللجنة ّبالشؤونّاملاليةّو:ّتسندّبناءّعلىّمداولةّاجمللسّالبلديّرئاسة ّاملكلفة قتصاديةّومراقبةّاإلّارة
ّلقائمةّمنّالقائماتّاليتّالّينتميّإليهاّالرئيسّومساعدهّاألول.التصرفّ
ّيفّالن فاذّإىلّاملعلومةّمنّوثائقّوّتقاريرّوّملف اتّذاتّالص لةّبنشاط:83ّالفصل همّوّـلرؤساءّالل جانّوّمقر ريهاّاحلق 

ّعلىّهياكلّالبلدي ةّ ومصاحلهاّتوفريّاملعلومةّاملطلوبةّيفّحدودّإختصاصاتّجلاهنمّوّالقضاياّاملعروضةّعليهاّ.ّوّيتعني 
ساعةّمنّتاريخّطلبّاملعلومةّأوّالوثائق48ّّيفّأجلّأقصاهّّأوّمنّينوبهّعندّالتغي بّبعدّإستشارةّرئيسّاجمللسّالبلدي

.ّ
ّ.مثيلّالنسيبّتسندّرئاسةّاللجانّعنّطريقّالتّ ّ:84الفصل  
ّ.ّالبلديّاجمللسّمنّثلثيّأعضاءّإالّبإقرتاحّعدةّجلان:ّالّميكنّتغيريّتسميةّاللجانّالقارةّأوّتقسيمهاّإىل85ّالفصل

ّتسيريّأشغاهلاّوّإمضاءّحماضرّجلساهتاّبالتنسيقّوّوجدولّأعماهلاّاللجانّجتماعاتإمواعيدّيتمّضبطّّ:86الفصل  

ّ.ريهااملباشرّبنيّرؤسائهاّوّمقرّ 
ّ.طلبّمنّرئيسهاّأوّمنّرئيسّاجمللسجتتمعّاللجانّمبقرّالبلديةّب
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ّلإلاجملليضعّرئيسّ ّقاعة ّاللجانّالقارة ّهذاّإجتماعّوفقّاجلدولّالزمينّاخلاصّبسّعلىّذمة ستعمالّقاعاتّالبلدية.
ّهّرئيسّالبلديةّبالتشاورّمعّأعضاءّاملكتبّوالكاتبّالعامّللبلدية.اجلدولّيعدّ 

.ّويشارّيفّّجتماعوعدّاإلقبلّمّعلىّاألقلّ(ّأيام4أربعةّ)هّالدعوىّمنّقبلّرئيسّاللجنةّاملعنيةّإىلّأعضاءّاللجنةّتوجّ 
ّ.ساعة48ّستعجالّميكنّتقليصّهذاّاألجلّإىلّدةّيفّجدولّاألعمال.ّويفّحالةّاإلالدعوىّإىلّالنقاطّاحملدّ 

نعقادّإوعدّعلىّاألقلّقبلّمّساعة48ّمبقرّالبلديةّّاجتماعاهتإجتماعاتّاللجانّوجدولّإنعقادّإنّقّموعدّومكايعلّ 
ّجتماع.اإل
ّنعقادّجلساتّاجمللس.إّميكنّأليةّجلنةّأنّجتتمعّخاللّال

ّتعذّ إتعتربّّ:87الفصل ّوإذا ّالنصابّوجبّرّهذرّتوفّ جتماعاتّاللجانّصحيحةّحبضورّأكثرّمنّنصفّأعضائها ا
ّكانّعددّاألعضاءالعمل.ّويفّهذهّاحلالةّيعتربّاإلّإىلّاليومّاملوايلّمنّأيامّجتماعتأجيلّهذاّاإل ّكيفما ّجتماعّصحيحا

ّاحلاضرين.
ستشاريةّإضواّهباّولهّأنّيبديّآراءهّبصفةّلكلّعضوّباجمللسّالبلديّاحلقّيفّحضورّجلساتّاللجانّوإنّملّيكنّع

ّأنّيكونّلهّاحلقّيفّالتصويت.ّدون
ّجتماعّاملوايل.وحيددّرئيسّاللجنةّموعدّتاريخّاإل.ّّجتماعّاللجنةّإذاّطلبّذلكّأكثرّمنّنصفّأعضائهاإميكنّتأجيلّ

ّ. عتمادّآلياتّالدميقراطيةّالتشاركيةإبّمفتوحةّللعموممتارسّاللجانّأعماهلاّيفّإطارّجلساتّّ: 88الفصل  
.ّوهلاّأنّّوميكنّللجنةّأنّتدعوّللمشاركةّيفّأعماهلاّأعوانّالدولةّأوّاملؤسساتّأوّاملنشآتّالعموميةّمنّذويّاخلربة

ّ.ّميكنّأنّيفيدواّبرأيهمّحبكمّنشاطهمّأوّخربهتمّلذينتمعّاملدينّأوكلّاألشخاصّاتدعوّاملتساكننيّأوّمكوناتّاجمل
ختصاصاهتاّويفّإمنّقبلّاألطرافّاملعنيةّيفّحدودّتدرسّاللجانّوتبديّرأيهاّيفّالقضاياّاملعروضةّعليهاّّ:89الفصل

ّنطاقّاملسائلّاملدرجةّيفّجدولّأعماهلا.
ّكماّجيوزّميكنّللجنةّأنّتقدّ  ّللمجلسّالبلدي.ّأوّمقرتحاتّهلاّأنّتقدمّتوصياتمّرأيهاّيفّالقضاياّاملعروضةّعليها

ّولوّبتفويضّمنه.ليسّللجانّسلطةّتقريريةّوالّميكنهاّممارسةّأيةّصالحيةّمنّصالحياتّاجمللسّالبلديّ
ّعنهاّويتمّاملطلقةّلألصواتّاملعربّ ّرّاملنبثقةّعنّأعماهلاّباألغلبيةخذّاللجانّقراراهتاّوتصادقّعلىّالتقاريتتّ ّ:90الفصل  

ّاملتعلقةّبرتكيبةّاللجانّوّالفقرةّالثالثةّمنّالفصل210ّّلصالفّالفقرةّالثالثةّمنّوفقاّملقتضياتّقرتاعّالعلينالتصويتّباإل
حّصوتّرئيسّرجّ ويفّحالةّتعادلّاألصواتّيّ ّ.قةّبطريقةّتوزيعّاملسؤولياتّداخلهااملتعلّ ّمنّجملةّاجلماعاتّاحمللية215ّ

ّاللجنة.
ّكلّدورة.إيوماّمنّتاريخ15ّّتودعّتقاريرّاللجانّلدىّرئاسةّاجمللسّقبلّّ:91الفصل   ّنعقاد

ّاألجلّ ّخالل ّالدورة ّحلضور ّلألعضاء ّاملوجه ّاألعمال ّجبدول ّاللجان ّتقارير ّإرفاق ّعلى ّالبلدي ّاجمللس ّرئيس يسهر
ّاملنصوصّعليهّهبذاّالنظامّالداخلي.

ّلكرتوين.منظومةّالسجلّاألّعتمادإلّاللجانّبدفرتّخاصّمرقم.ّوميكنّنّأعماتضمّ 
يعملّرئيسّاجمللسّالبلديّعلىّمتكنيّاللجانّالقارةّمنّمجيعّالوسائلّاملاديةّاملمكنةّحىتّتقومّبالدورّّ:92الفصل  

ّاملنوطّهباّأحسنّقيامّوذلكّعلىّقدمّاملساواةّبنيّمجيعّاللجان.
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ّ ّيتوىلّرئيسّاجمللسّالإيفّصورة ّأوّمقررها ّأوّتغيبّرئيسّجلنة ّعلىّأنّتعرضّحاالتّستقالة بلديّتعينيّمنّينوبه
ّالشغورّعلىّاجمللسّالبلديّيفّأولّجلسةّيعقدها.

ستحالةّاملشارّإليهاّأعاله.ّويفّصورةّاإلعتمادّنفسّآلياتّالتعينيّإديّسدّالشغورّاحلاصلّيفّاللجانّبيتوىلّاجمللسّالبل
ّعتمادّالتصويت.إب

ّ

ّ

 ةجان غير القـار  اني : الل  العنوان الثـ  
 اللجان غير القـارة  إحداثالقسم األول :

ت عهدّّقرتاحّمنّرئيسّاجمللسإإىلّذلكّبكلماّدعتّالضرورةّميكنّللمجلسّالبلديّأنّحيدثّجلاناّمؤقتةّّّ:93الفصل  
ة قابلةّللت جديدّمر ةّواحدةّّاحلاالتّأقصىالّتتجاوزّالثالثّأشهرّيفّّهلاّالقيامّمبهم ةّتتمث لّيفّدراسةّمواضيعّحمد دةّملد 

ّنهم.دّاجمللسّعددّأعضاءّهذهّاللجانّويعيّ حيدّ .ّّو
ّ.ّختصاصّخمولّللجانّالقارةإعهدّهلذهّاللجانّبأيّي ّّالّوحتددّاملهامّاملوكولةّللجانّغريّالقارةّبدقةّّ:94ّالفصل  
يفّّأحدثتّمنّأجلهاّوإيداعّتقاريرهاستيفاءّدراسةّاملسائلّاليتّإصالحيةّاللجانّغريّالقارةّمبجردّتنتهيّّ:95الفصل  

 .إلحداثهاإطارّاملدةّاحملددةّ
ّس ادسلبابّالا

ّجانّوالمجلسّالبلديّقةّبأعمالّالل ّةّالمتعل ّاألحكامّالخصوصي ّ

 ةفيّمجالّالميزانيةّوالحساباتّالمالي ّ

جوانّمن30ّّتقدميّمقرتحاهتمّللجنةّاملكلفةّباملاليةّقبلّّمنّرؤساءّالدوائرّوّاللجانّيتوىلّأعضاءّاجمللسّ:96الفصل  
ّالسنةّللنظرّيفّإمكانيةّإدراجهاّضمنّمشروعّامليزانية.

حتتّمراقبةّرئيسّالبلديةّإعدادّوثيقةّأوليةّملشروعّامليزانيةّوّالعموميّمبساعدةّحماسبهاّتتوىلّإدارةّالبلديةّّ:97الفصل  
منّجملةّاجلماعاتّاحملليةّوبناء166ّّلثالثيّلتنميةّالبلديةّاملنصوصّعليهّبالفصلّالذيّيتعنيّأنّيندرجّضمنّالربنامجّا

اللجانّوعلىّالتقديراتّاألوليةّللمواردّاليتّرؤساءّالدوائرّوّّقرتاحاتإيتوفرّمنّإحصائياتّومعطياتّوعلىّعلىّماّ
ّمنّاجمللةّاآلنفةّالذكر.151ّستحوهلاّالدولةّللبلديةّوفقّأحكامّالفصلّ

ّسبتمربّمنّالسنة.1ّيعرضّاملشروعّاألويلّامليزانيةّعلىّاللجنةّاملاليةّقبلّ
قتصاديةّومتابعةّالتصرفّبدرسّاملشروعّاألويلّللميزانيةّوالقوائمّجنةّاملكلفةّبالشؤونّاملاليةّواإلتقومّاللّ:98الفصل  

ّبالفصلّ يلهّعلىّاملكتبّالبلديّمنّقبلّمنّجملةّاجلماعاتّاحملليةّوحتّ 168ّاملاليةّوالوثائقّالتفسرييةّاملنصوصّعليها
ّسبتمرب.20ّالرئيسّقبلّيومّ

ستعانةّمبنّيراهّمنّأهلّاخلربةّلصياغةّمشروعّامليزانيةّيفّحالةّحصولّتأخريّمنّقبلّاللجنةّاملاليةّميكنّلرئيسّاجمللسّاإل
ّيفّإمتامّأعماهلا.

أكتوبرّإىل15ّّيتوىلّرئيسّاجمللسّالبلديّتوجيهّمشروعّامليزانيةّمصحوباّبوثيقةّتفسرييةّامجاليةّقبلّيومّ : 99الفصل  
ّأمنيّاملالّاجلهويّالذيّعليهّإبداءّرأيهّفيهّيفّأجلّالّيتجاوزّشهراّمنّتاريخّإحالةّاملشروعّعليه.
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رييةّإىلّأعضاءّاجمللسّالبلديّمخسةّعشرّيوماّعلىّرئيسّالبلديةّتوجيهّمشروعّامليزانيةّوالوثائقّالتفسّ:100الفصل
ّديسمرب.1ّعلىّاألقلّقبلّتاريخّجلسةّالتداولّواملصادقةّعليهاّقبلّيومّ

ّعلىّ ّعرضّمشروعّامليزانية ّاحمللية ّرئيسّاجلماعة ّتويل  ّعدم ّبالفقرةّّالبلديلسّاجمليفّصورة يفّاألجلّاملنصوصّعليه
ّأجلّثالثةّأيامّبدعوةّمنّثلثّأعضائه.،ّينعقدّاجمللسّيفّّاألوىلّمنّهذاّالفصل

ّديسمرب.15ّيتوىلّالوايلّالتنبيهّعليهّقصدّاملصادقةّيفّأجلّأقصاهّيومّ،ّويفّصورةّعدمّمصادقةّاجمللسّعلىّامليزانيةّ
ّمقر رّالل جّاملخصصةّللمصادقةّعلىّامليزانيةّالبلديّلساجملخاللّجلسةّّ:101الفصل املاليةّنةّاملكل فةّبالشؤونّ،ّيتوىل 

قتصاديةّومتابعةّالتصرفّتقدميّمشروعّامليزانيةّوتالوةّرأيّأمنيّاملالّاجلهويّحولّمشروعّامليزانية.ّوبعدّفتحّبابّواإل
ّالنقاشّوفقاّللنظامّالداخلي،ّي عرضّمشروعّامليزانيةّعلىّالتصويت.

ّتتمّمناقشةّمشروعّامليزانيةّحسبّالرتتيبّالتايل:ّ:102الفصل  
ّتقديراتّمواردّالعنوانّاألولّوالعنوانّالثاينّوالتصويتّعليهماّحسبّاألجزاءّواألصناف.النظرّيفّّ-
ّالنظرّيفّتقديراتّنفقاتّالعنوانّاألولّوالعنوانّالثاينّوالتصويتّعليهماّحسبّاألقسامّوالفصول.-

ّامليزانيةّ:103الفصل ّأوّالتقليصّإالّميكنّقبولّمناقشةّّ،ّخاللّمناقشة ّنفقة ّتضمنّقرتاحّإضافة منّموردّإالّإذا
ّمقابالّمالياّمساوياّهلما.

ّتبقىّاجللسةّالعامةّاملخصصةّللمصادقةّعلىّامليزانيةّمفتوحةّإىلّحنيّاملصادقةّعليها.ّ:104الفصل  
ّتتمّاملصادقةّعلىّامليزانيةّبأغلبيةّاألعضاءّاحلاضرينّعلىّأالّيقلّعددهمّعنّمخسيّأعضاءّاجمللس.

ّاملّ:105الفصل ّعدم ّيفّصورة ّيفّأجلّأقصاه ّالبلدية ّعلىّميزانية ّديسمرب31ّّصادقة ّباملواردّ، يبقىّالعملّجاريا
والنفقاتّاإلجباريةّاملرمسةّمبيزانيةّالسنةّالسابقةّيفّحدودّقسطّشهريّبقرارّمنّرئيسّالبلديةّوفقّاإلجراءاتّاملنصوصّ

ّمنّجملةّاجلماعاتّاحمللية.175ّعليهاّبالفصلّ
ّكلّاحلاالتّعلىّحتويلّاإليصادقّاجمللسّال :106الفصل عتماداتّمنّجزءّإىلّجزءّآخرّداخلّالعنوانّبلديّيف

ّكلّجزءّباألولّوّداخلّالعنوانّالثاينّوم كل فةّقرتاحّمعللّمنّرئيسّاجمللسّأوّمنّالل جنةّاملإنّقسمّاىلّقسمّآخرّداخل
ّهوي.قتصاديةّومتابعةّالتصرفّمصحوباّمبلحوظاتّأمنيّاملالّاجلبالشؤونّاملاليةّواإل
عتماداتّاملشارّإليهاّبالفقرةّالسابقةّمنّهذاّالفصلّإذاّتعلقّاألمرّبنفقاتّتسددّمنّاعتماداتّحمالةّالّميكنّحتويلّاإل

ّإلجنازّمشروعّحمددّأوّمتويلّمبواردّموظفةّإالّمبوافقةّاإلدارةّاليتّتولتّإحالةّاالعتمادات.
عتمادّمنّفقرةّإىلّفقرةّأخرىّداخلّنفسّإبةّلنفقاتّالعنوانّاألولّبتحويلّلرئيسّالبلديةّأنّيقومّبالنس :107الفصل

نةّاملكل فةّبالشؤونّاملاليةّالفصلّأوّمنّفقرةّفرعيةّإىلّفقرةّفرعيةّأخرىّداخلّنفسّالفقرةّبناءّعلىّرأيّرئيسّاللج
ّقتصاديةّومتابعةّالتصرفّويتمّإعالمّأمنيّاملالّاجلهويّحاالّهبذاّالتحويل.واإل
صةّملشروعّحمددّأوّاملمو لةّعتماداتّاحملالةّواملخصّ تّبالنسبةّللنفقاتّاملسددةّمنّاإلعتماداأنهّالّميكنّحتويلّاإلّغري

ّعتمادات.تّإحالةّاإلافقةّاإلدارةّاليتّتولّ مبواردّموظفةّإالّبعدّمّو
ّبالنسب :108الفصل ّلنفقاتّالعنوانّالثاينّبتحويلّلرئيسّالبلديةّأنّيقوم الفقراتّوالفقراتّالفرعيةّّعتماداتّبنيإة

ّعلىّرأيّرئيسّاللجنةّاملاليةّويتمّإعالمّالوايلّوأمنيّاملالّاجلهويّحاالّبذلك.ّبناء
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ّاإل ّحتويل ّميكن ّاألمرال ّتعلق ّإذا ّالفصل ّهذا ّمن ّالسابقة ّبالفقرة ّإليها ّاملشار ّاإلّعتمادات ّمن عتماداتّبتحويالت
ّوظفةّإالّمبقتضىّقرارّاجمللسّالبلديّووفقّاإلجراءاتّاآلنفةّالذكر.املخصصةّلتسديدّأصلّالدينّأوّاملمولةّمبواردّم

ّرئيسّّ:109الفصل   عرضّالقوائمّاملاليةّمصحوباّبتقريرّمراجعةّاحلساباتّوالتقريرّاإلداريّعلىّّاجمللسّالبلدييتوىل 
ّ.احملليةّللتداولّواملصادقةّعليهجملسّاجلماعةّ

ّ
ّبـــــــعالبابّالسّ ا

ّوائرّالبلديةالدّ 

ّصنّبنيّأعضاءّاجمللسّالبلدي،ّوحيّريعنيّرئيسّاجمللسّالبلديّعلىّرأسّكلّدائرةّرئيساّيتمّإختيارهّمّ:110الفصل  
ّ.البلديةّأنّيكونّمنّتلكّالدائرةّرئيس

ّ.ّيتمتعّهباّمساعديّرئيسّالبلديةيتمتعّرئيسّالدائرةّبنفسّاحلقوقّوّاإلمتيازاتّاليت
ّ.دّدائرتهضابطّللحالةّاملدنيةّيفّحدّوالدائرةّالبلديةّّرئيسّ:111الفصل  

ّاليةّ:رقابةّجملسّالدائرةّالقيامّباملهامّالتّ ّإشرافّرئيسّالبلديةّوّحتتّيتوىلّرئيسّالدائرةّّّّّّ
تيبيةّيفّحدودّدائرتهّقراراتالّمتابعةّتنفيذ -  .ّالرت 
ّزهاّيفّحدودّدائرته.امتابعةّتنفيذّاملشاريعّاملصادقّعليهاّوّاملزمعّإجن -
ّاملواطننيّوّمنظماتّاجملتمعّاملدينّبكلّاملستجداتّاملتعلقةّبشؤونّالدائرة.إعالمّ -
يّـــــــــــــــوّتقدميّتقريرّفّاقرتاحاهتمإىلّمشاغلهمّوّصغاءّصّملقابلةّاملواطننيّلإلحتديدّيومّمنّكلّأسبوعّخمصّ  -

ّ.يتضمنّاألجوبةّعنّالتساؤالتّالغرضّإىلّرئيسّالبلدية
ّ.الدائرةبشؤونّاملتعلقةّّإبداءّالرأيّيفّاملسائل -
ةّوّإسداءّــــــــــّــ املصاحلّاإلداريريّسعلىّحسنّمبساعدةّمتصرفّالدائرةّالسهرّوّّتقييمّمردودّأعوانّالدائرة -

ّ.اخلدمات
حقّإمضائهّيفّالوثائقّاملتعلقةّمبسائلّهتمّالدائرةّوالّيسريّالتفويضّضّبقرارّلرئيسّالدائرةّميكنّلرئيسّالبلديةّأنّيفوّ 

ّقانونا.ّضعلىّالقراراتّذاتّالصبغةّالرتتيبيةّويفّاجملاالتّاليتّالّميكنّفيهاّالتفوي
ميكنّلرئيسّالبلديةّأنّيرخصّمبقتضىّقرارّلرئيسّالدائرةّبأنّيفوضّحقّإمضائهّلألعوانّالراجعنيّلهّبالنظرّيفّالدائرةّ

ّ."ّيفّامليادينّاليتّينسحبّعليهاّالتفويضب"ّوّ"ّأ البلديةّمنّصنفيّ"ّ
ديّــــــــــــــــــــــستشاريةّبكلّدائرةّالّيقلّأعضاؤهاّعنّمخسةّيعينونّمنّبنيّأعضاءّاجمللسّالبلحتدثّهيئةّإّ:112الفصل  

ويراعىّمبدأّالتناصفّومتثيليةّالشبابّعندّتعينيّةّاجمللسّالبلديّتسمىّجملسّدائرةّبقرارّمنّرئيسّالبلديةّبعدّمداول
ّأعضاءّجملسّالدائرة.

ّجملسّالدائرةّرئيسّالدائرة.يرأسّ
ّيفّاملواضيعّالتاليةّ:ّالدائرةّإبداءّالرأيّأوّتقدميّمقرتحاتّخاصةّجملسّيتوىل ّّ:113الفصل  
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اإلقتصاديةّواليتّّوّتركيزّالتجهيزاتّاجلماعيةّذاتّالقربّوهتيئتهاّواملتعلقةّبالثقافةّوالرياضةّوالشؤونّاإلجتماعية -
 ختصّسكانّالدائرةّدونّغريها.

التصرفّيفّالتجهيزاتّاجلماعيةّاملشارّإليهاّبالفقرةّالسابقةّبإتفاقّبنيّاجمللسّالبلديّوجملسّالدائرةّبعدّإعدادّ -
 جردّحملتوياهتا.

 إحداثّأوّمراجعةّخمتلفّالوثائقّوالعملياتّالعمرانيةّاليتّختصّترابّالدائرة. -
 رادّاملنتفعنيّمبنطقةّالدائرة.مقدارّاملساعداتّاملزمعّإسنادهاّإىلّخمتلفّاجلمعياتّوبقيةّاألف -
 مبنطقةّالدائرةّومتابعةّتنفيذها.الربامجّالسنويةّاملتعلقةّبالنظافةّوالعنايةّبالبيئةّإعدادّ -
جّاإلستثمارّالبلديّوبرنامجّالتجهيزّالبلديّبإقرتاحّمشاريعّالدائرةّوبرامجّحتسنيّميفّإعدادّبرناّاملسامهة -

 العمراين.التجهيزاتّاألساسيةّوالتهذيبّ
ّويضعّجملسّالدائرةّعلىّذمةّاملتساكننيّسجالّلآلراءّيفّشكلّورقيّوإلكرتوين.

ّكلّشهرّوكلماّدعتّاحلاجةّلذلكّبدعوةّمنّرئيسّجملسّالدائرة :114الفصل   أوّّجيتمعّجملسّالدائرةّوجوباّمرة
ّبطلبّمنّأغلبيةّأعضاءّاجمللس.

ّيكلفّعضواّلنيابته.يرتأسّرئيسّالدائرةّجلساتّجملسهاّوعندّالتعذرّ
ّاجللسةّ.ّيتوىلّرئيسّالدائرةّضبطّجدولّاألعمالّويوجهّنسخةّمنهّإىلّرئيسّالبلديةّسبعةّأيامّقبلّإنعقاد

ّتنطبقّاألحكامّاملتعلقةّبدعوةّأعضاءّاجمللسّالبلديّلإلنعقادّعلىّالدعوةّإىلّجلساتّجملسّالدائرةّ.
ّ.الدائرةّعلىّحفظّالنظامّباجللسةّيسهرّرئيس

ّعّوجوباّمنّطرفّرئيسّالدائرة.نّحماضرّجلساتّجملسّالدائرةّيفّدفرتّمرقمّيعدّخصيصاّويوقّ تدوّ ّ:115الفصل  
ّيتوىلّرئيسّالدائرةّتوجيهّتقاريرّوحماضرّجلساتّجملسّالدائرةّلرئيسّالبلديةّخاللّمثانيةّأيامّمنّتاريخّإنعقادها.

ّىلّاملعلومةّواحملمولةّعلىّالبلديةّعلىّالدائرةّالبلدية.تنطبقّكلّاألحكامّاملتعلقةّحبقّالنفاذّإّ:116الفصل  
ّ

ّشاورةّللحوارّوالت ّ:ّاآللياتّالتشاركي ّّث امنالّالباب

حيدثّاجمللسّالبلديّآلياتّتشاركيةّللحوارّوالتشاورّلتمكنيّّ،ّتطبيقاّألحكامّجملةّاجلماعاتّاحملليةّ:117الفصل  
ّ.ّاملواطناتّواملواطننيّواجلمعياتّمنّاملسامهةّيفّإعدادّبرنامجّعملّالبلديةّومتابعته

ّمعّّ:118الفصل   ّالسنة ّيف ّمرتني ّعمومية ّلقاءات ّعقد ّاملكتب ّأعضاء ّمع ّبالتعاون ّالبلدي ّاجمللس ّلرئيس ميكن
ّواملواطننيامل ّاإلّواطنات ّواإلوالفاعلني ّاملقتصاديني ّاجملتمع ّومجعيات ّيفّجتماعيني ّتدخل ّعامة ّمواضيع ّلدراسة دين
ّالتنمويإ ّبالربامج ّواملواطنني ّاملواطنات ّإلخبار ّوكذلك ّبشأهنا ّآرائهم ّعلى ّواإلطالع ّالبلدية ّأوّختصاصات ّاملنجزة ة

ّجناز.املوجودةّيفّطورّاإل
ّمنّالفاعلنيّاملعنينيّأوّمنّطرفّهيئةّمتثلّاملواطناتّواملواطنني.ّمّهذاّاللقاءّمببادرةّمنّالرئيسّأوينظّ ّ

ّميكنّلرئيسّاجمللسّالبلديّأنّيدعوّرؤساءّاللجانّاملعنيةّحلضورّهذهّاجللسات.
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قّهّالدعوةّإىلّاألطرافّاملعنيةّويعلّ نعقادّهذهّاللقاءاتّويوجّ إعةّدّرئيسّاجمللسّمكانّوتاريخّوساحيدّ : 119الفصل
ّنعقاده.ّإقبلّّأيامّعلىّاألقلّ 3ّموعدّهذاّاللقاءّمبقرّالبلديةّومقراتّالدوائرّالبلديةّ

ميكنّألعضاءّاجمللسّحضورّهذهّاللقاءاتّويعنيّرئيسّاجمللسّأحدّاألعضاءّأوّأحدّموظفيّالبلديةّّ:120الفصل
ّادرةّعنه.وصياتّالصّ إلعدادّتقريرّحولّأشغالّهذاّاللقاءّوالتّ 

ّيفّاملوادّأعالهّعلىّمكتبّاجمللسّّ:121الفصل ّإليها ّاللقاءاتّواجللساتّاملشار ميكنّلرئيسّاجمللسّعرضّتقارير
ّقصدّإدراجهاّيفّجدولّأعمالّالدورةّاملواليةّللمجلسّالبلديّللتداولّبشأهنا.

ّيفّاملوادّ:122الفصل ّأوّّالّميكنّأنّتكتسيّاللقاءاتّواجللساتّاملشارّإليها ّسياسيا ّطابعا أوّأنّّنتخابياإأعاله
ةّحولّأفعاهلمّاملرتكبةّلّأعضاءّاجمللسّالبلديّاملسؤوليتكونّبطلبّمنّحزبّأوّمجعيةّتابعةّحلزبّأوّنقابة.ّويتحمّ 

ّكماّأنّهذّجتماعاتّاملذكورةأثناءّاإل ّستشاريةّوالّميكنّالطعنّيفّحماضرها.إهّاللقاءاتّجمردّأعمالّحتضرييةّّو.
ّ

ـــ:ّأحكامّختاميّت اسعالّالباب ّةــ 

ّ

 ابعة للبلديةستعمال القـاعات التـ  إالعنوان األول :تنظيم  
ّواليتّميكنّّ:123الفصل ّالبلدية ّعليها ّالقاعاتّوالتجهيزاتّاليتّتتوفر ّأو ّتتضمنّالقاعة ّرئيسّاجمللسّقائمة يضع

ّوضعهاّعلىّذمةّجلانّاجمللسّوهياكله.
ّيعلّ ّ:124الفصل   ّاجمللسّجدوالّزمنيا ّتاريخّيضع ّيبنيّفيه ّالبلدية ّإقّمبقر ّالقاعة ّواهليكلّأوّّوأستغالل القاعات

ّصةّهلا.اهلياكلّاليتّستشغلهاّواملدةّالزمنيةّاملخصّ 
ّ

 اخليظام الد  اني :تعديل الن  العنوان الثـ  
ّاألعضاءّّ:125الفصل ّثلث ّمن ّموقع ّبطلب ّأو ّالرئيس ّمن ّطلب ّعلى ّبناء ّالنظام ّهذا ّمقتضيات ّتعديل ميكن

ّاملباشرينّباجمللس.
،ّّيفّحالّتبنيّيفّاملمارسةّأنّبعضّمقتضياتهّخمالفةّللمقتضياتّالقانونيةّوالتنظيميةّاجلاريّهباّالعمل: 126الفصل

علىّاجمللسّيفّأقربّدورةّلهّّعرضهّسّاجمللسرئيعلىّّمشروعّتعديلّهذاّالنظامّوّلكلّعضوّباجمللسّاحلقّيفّإعداد
ّمنّأجلّالتداولّبشأنهّواملصادقةّعليهّحىتّيكونّمطابقاّللقواننيّاجلاريّهباّالعمل.ّ

ّيعرضّمشروعّالتعديلّعلىّاجمللسّلدراستهّوالتصويتّعليهّطبقاّملقتضياتّجملةّاجلماعاتّاحمللية.ّ:127الفصل  
ّ

 الث :أحكام أخرىالعنوان الثـ  
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ّاجلماعاتّاحملليةّ:128الفصل ّجملة ّألحكام ّالنّ ّ،ّتطبيقا ّالداخليّمّ يعتربّهذا ّاجمللسّالبلديّظام ّأعضاء ّلكافة لزما
ّوّيسهرّرئيسّاجمللسّأوّعندّاإلقتضاءّمنّينوبهّعلىّحسنّتطبيقّأحكامهّبعدّدخولهّحي زّالت نفيذّ.ّوأجهزتهّوهياكله

 


