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النظام الداخلي للمجلس البلدي لبلدي ـة المرسى
خاصة الفصل 14و الباب السابع منه املتعلق
بعـ ـ ـ ـد االطالع على أحكام دستور  27جانفي 2014و ّ

بالسلطة احمللية وعلى أحكام جملة اجلماعات احمللية وخاصة الباب األول من الكتاب األول املتعلق باألحكام العامة والباب
األول من الكتاب الثاين املتعلق بالبلدية والفصلني  215و  396منها وعلى أحكام األمر عدد  744املؤرخ يف 23
أوت  2018املتعلق بضبط النظام الداخلي النموذجي للمجلس البلدي  ،صادق اجمللس البلدي لبلدية املرسى يف
نصه.
جلسته املنعقدة بتاريخ األربعاء  14نوفمرب  2018على نظامه ال ّداخلي اآليت ّ

النّظامّالدّاخليّللمجلسّالبلديّلبلديّةّالمرسى
البابّاألولّّ:أحكامّعامّــــة ّ
الفصل األول :يضبط هذا النظام الداخلي اإلجراءات املتعلقة ببلدية املرسى و تنظيم دورات اجتماعات اجمللس البلدي
وتسيري أشغاله وتركيبة مكتبه  ،كما حي ّدد اللجان املنبثقة عنه ومهامها وكيفية تسيريها وتنظيم أعمال الدوائر وصالحيات
يكرس مبدأ التشاركية للحوار
رؤسائها طبقا ألحكام الفصول  222 ، 215 ، 210و  225من جملّة اجلماعات احملليّة و ّ
والتشاور مع املواطنني واجملتمع املدين .
الفصل :2بلدية املرسى ذات عمومية تتمتع بالشخصية القانونية واالستقاللية اإلدارية واملالية تتوىل التصرف يف الشؤون
البلدية وفقا ملبدأ التدبري احلر وتعمل على تنمية املنطقة اقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا وبيئيا وحضريا وإسداء اخلدمات
ملنظوريها واإلصغاء ملشاغل متساكنيها وتشريكهم يف تصريف الشأن احمللي.
سري بلدية املرسى ويدير مصاحلها جملس منتخب.
الفصل :3ي ّ
يتفرغ رئيس بلدية املرسى ملمارسة مهامه وتسند له منحة حتمل على ميزانية البلدية حتدد معايريها وتضبط مقاديرها طبقا
ملقتضيات األمر احلكومي عدد  746لسنة  2018املؤرخ يف  7سبتمرب  2018و املتعلق بتحديد معايري و ضبط
املخولة لرؤساء البلديات.
مقدار املنحة اجلملية و اإلمتيازات العينية ّ
ميارس أعضاء اجمللس البلدي مهامهم دون مقابل .وتسند منحة بعنوان إسرتجاع املصاريف لنواب الرئيس و مساعدي ـ ـ ـ ـ ـه

و أعضاء اللجان املؤقتة كما يضبطه األمر احلكومي عدد  745لسنة  2018املؤرخ يف  23أوت  2018و املتعلق

بضبط إسناد منح إسرتجاع مصاريف لنواب رئيس البلدية و مساعديه .

الفصل  : 4أعضاء اجمللس البلدي حملفني حيث ّأدوا القسم املنصوص عليه مبجلة اجلماعات احمللية.
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الفصل :5يضمن اجمللس البلدي لكافة املتساكنني وللمجتمع املدين مشاركة فعلية يف خمتلف مراحل إعداد برامج التنمية
والتهيئة الرتابية ويضبط اجمللس املذكور بالتشاور مع اجملتمع املدين آليات الدميقراطية التشاركية وصيغها بناء على نظام
منوذجي يضبط بأمر حكومي.
ينشر اجمللس البلدي ملدينة املرسى مبوقعه االلكرتوين وبكل الوسائل املتاحة ويعلق مبقراته مشاريع القرارات الرتتيبية قبل
عرضها للتداول على اجمللس البلدي وذلك قبل  15يوم على األقل من انعقاد جلسة التداول.
ميكن للمجلس البلدي أن يقرر تنظيم لقاءات علنية مع املتساكنني يتم خالهلا تقدمي إيضاحات من اجمللس ومقرتحات
من املتساكنني.
يقرر استفتاء املتساكنني حول إعداد برامج التنمية والتهيئة الرتابية بناء على مبادرة من رئيس
ميكن للمجلس البلدي أن ّ
اجمللس أو من ثلث أعضائه ومبوافقة أغلبية ثلثي أعضاء اجمللس وذلك مرتني على أقصى ح ّد خالل الفرتة املمتدة بني
السنتني الثانية والرابعة من املدة النيابية .

يصرح رئيس اجمللس البلدي وأعضاؤه مبمتلكاهتم ومصاحلهم طبقا ألحكام القانون عدد  46لسنة 2018
الفصلّ : 6

املؤرخ يف  01أوت  2018و املتعلق بالتصريح باملكاسب و املصاحل و مبكافحة اإلثراء غري املشروع وتضارب املصاحل.

البابّالثّانيّ:إجتماعاتّالمجلسّالبلدي
القسم األول  :دورات المجلس
الفصل :7جيتمع اجمللس البلدي يف دورة عادية كل ثالثة أشهر .إذا تعذر ألي سبب من األسباب عقد دورة من الدورات
العادية يف األجل احملدد هلا قانونا ،يعقد اجمللس دورة استثنائية لدراسة النقاط املدرجة يف جدول أعمال هذه الدورة العادية
حسب أمهيتها وطابعها االستعجايل يف حني ميكن إدراج باقي النقاط يف أقرب دورة يعقدها اجمللس.
وميكنه عقد دورات استثنائية عند احلاجة ملعاجلة قضايا غري متوقعة أو مرتبطة بأحداث جديدة هلا تأثري على مالية البلدية
أو املمتلكات أو سري املرفق العام وال حتتمل انتظار انعقاد دورة عادية مقبلة ملعاجلته وذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب
من ثلث أعضائه أو بطلب من عشر الناخبني املسجلني بالسجل االنتخايب.
تسبق انعقاد الدورة العادية للمجلس وجوبا جلسة متهيدية تلتئم بإشراف رئيس اجمللس أو من ينوبه من بني املساعدين
شهرا على األقل قبل تاريخ انعقاد الدورة  ،يدعى إليها متساكنو املنطقة البلدية بوسائل اإلعالم املتاحة أسبوعا قبل
إنعقادها لسماع مداخالهتم يف املسائل ذات الصبغة احمللية وتعريفهم بالربامج البلدية.
الفصل  :8يعقد اجمللس إجتماعاته مبقر بلدية املرسى وميكن للرئيس عند االقتضاء وبعد استشارة أعضاء املكتب عقد
اجتماعات اجمللس يف أي مكان آخر داخل تراب البلدية تتوفّر فيه شروط النفاذ إليه واألمن وتضمن فيه الصبغة العمومية
لالجتماع ومبدأ احلياد .
وإذا مل يستنفذ اجمللس دراسة النقاط املدرجة جبدول أعمال اجللسة تستأنف دراسة النقاط املتبقية ضمن جدول األعمال
خالل اجللسة املوالية .وإذا كان األمر يتعلق جبلسة أخرية للمجلس تستأنف اجللسة يف اليوم املوايل.
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الفصل :9تكون جلسات اجمللس عمومية وجيوز للمجلس وذلك بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء اجمللس أن يقرر عقد
جلسة غري مفتوحة للعموم.
يتم التصويت على القرار املتعلق بعقد جلسة غري مفتوحة للعموم باإلقرتاع العلين وبأغلبية ثلثي األصوات املصرح هبا.
يف حالة إقرار حتويل اجللسة إىل جلسة غري مفتوحة للعموم ميكن للرئيس أن يطلب من العموم ومن ممثلي وسائل اإلعالم
ومن مجيع األشخاص الذين ال عالقة هلم بالنقطة أو بالنقاط موضوع النقاش اإلنسحاب من القاعة قبل متابعة أشغال
اجللسة.
جترى دراسة املسائل املتعلقة بالنظام العام واحلاالت التأديبية ألعضاء اجمللس البلدي يف جلسات مغلقة.
الفصل : 10عندما ينتفي السبب الذي استوجب عقد جلسة غري مفتوحة للعموم ميكن للمجلس وفق نفس شكليات
الفصل  09أعاله إستئناف اجللسة يف صيغتها العمومية.
الفصل :11تكتسي دورات اجمللس البلدي طابعا تشريفيا وجترى يف إطار إحرتام مقومات الدولة ورموزها املكرسة دستوريا
 ،وتفتتح أول دورة للمجلس يف السنة وختتتم آخر دورة له من السنة نفسها بالنشيد الوطين .يشرف رئيس اجللسة على
إفتتاح جلسات اجمللس بعد ربع ساعة على األكثر من التوقيت احملدد يف الدعوات بإستثناء احلاالت اليت متليها القوة
القاهرة.
القسم الثاني  :الدعوات
الفصل :12تتم دعوة اجمللس البلدي لإلجتماع من قبل رئيسه أو من ينوبه.
توج ه الدعوات عن طريق بريد مضمون الوصول أو بأي وسيلة ترتك أثرا كتابيا إىل عناوين أعضاء اجمللس
الفصلّ :13
املختارة واليت أودعوها لدى البلدية أثناء اجللسة األوىل للمجلس كما ميكن توجيهها إىل عناوينهم بالربيد االلكرتوين مىت
أمكن إثبات بلوغها.
توج ه الدعوات بصفة فردية إىل كافة أعضاء اجمللس مرفقة جبدول أعمال اجللسة أو اجللسات اليت سيعقدها
الفصلّ :14
اجمللس ومبلحوظات تفسريية حول املسائل اليت ستعرض على التداول أثناء اجللسة والوثائق ذات الصلة بالنقاط املدرجة
يف جدول األعمال وعند اإلقتضاء بتقارير اللجان وحتدد الدعوة يوم وساعة ومكان اجللسة.
يتم تضمني الدعوات بدفرت خمصص ملداوالت اجمللس مرقم ومؤشر على كل صفحة من صفحاته من قبل رئيس اجمللس
ومن يقوم بكتابة اجمللس كما يدرج باملوقع االلكرتوين للبلدية إن وجد ويتم تعليق الدعوة للعموم مبدخل مقر البلدية.
الفصل :15يتم توجيه الدعوات من قبل رئيس اجمللس إىل أعضاء اجمللس مخسة عشر يوما قبل تاريخ إجتماع اجمللس
على األقل.
يف حالة التأكد يتم إختصار األجل إىل يومني ويتم اإلجتماع حاال يف حالة التأكد القصوى  ،غري أنه يرجع للمجلس
البلدي تقدير حالة التأكد عند عقد اجللسة املتأكدة وميكنه تأجيل النظر يف جدول أعمال اجللسة إىل جلسة الحقة.
يتعني وجوبا توجيه ملفات الصفقات والعقود قبل مخسة أيام من إنعقاد اجللسة وقبل  15يوما بالنسبة ملشروع امليزانية.
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القسم الثالث  :جدول األعمال
الفصل  :16يضبط رئيس اجمللس جدول األعمال بالتعاون مع أعضاء مكتب اجمللس.
الفصل :17يتم إعالم العموم جبدول األعمال وتاريخ وتوقيت اجللسة ومكان إنعقادها يف نفس يوم توجيه الدعوات
لألعضاء من خالل النشر بكل الوسائل املتاحة والتعليق مبقر البلدية .
الفصل :18ميكن ألعضاء اجمللس أن يق ّدموا للرئيس بصفة فردية أو مجاعية طلبا كتابيا قصد إدراج نقطة يف جدول
أعمال اجمللس.
يق ّدم الطلب يف أجل أسبوع على األقل قبل إنعقاد اجللسة.
يكون رفض إدراج كل نقطة مقرتحة معلال ويبلغ ملقدم الطلب وحياط اجمللس علما عند إفتتاح اجللسة بالنقاط املقرتحة
اليت مت رفضها دون مناقشتها ويدون ذلك وجوبا يف حمضر اجللسة .ويف حال تقدم نصف أعضاء اجمللس على األقل
بطلب كتايب قصد إدراج نقطة يف جدول األعمال فإهنا تسجل وجوبا يف جدول أعمال اجللسة.
يعرتض رئيس اجمللس على مناقشة كل نقطة غري مدرجة يف جدول أعمال اجللسة.
الفصل :19ميكن ألعضاء اجمللس بصفة فردية أو مجاعية توجيه أسئلة كتابية لرئيس اجمللس حول كل مسألة ذات العالقة
بصالحيات اجمللس على أن يكون السؤال حمددا دون توجيه هتم إىل جهة معيّنة أو خدمة أغراض هتم أحد أعضاء اجمللس
سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مسامها أو وكيال عن غريه أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
تودع األسئلة املذكورة موقّعة من قبل العضو أو أحد أعضاء اجملموعة املعنية لدى كتابة اجمللس أسبوعا على األقل قبل
إنعقاد دورة اجمللس وترتب حسب تاريخ التوصل هبا وتسجيلها.
املخصصة لذلك.
الفصل  :20جييب رئيس اجمللس أو أحد مساعديه عن األسئلة املربجمة يف اجللسة
ّ

البابّالثّالثّّ:تسييرّالمجلسّالبلدي ّ
ّ
القسم األول  :تنظيم حضور األعضاء في الجلسات
الفصل  :21تطبيقا ألحكام جملة اجلماعات احمللية  ،يعترب حضور أعضاء جملس البلدية دورات اجمللس إجباريا.
يوقّع أعضاء اجمللس بعد دخوهلم لقاعة اإلجتماع على ورقة احلضور قبل إفتتاح أشغال اجللسة  ،وميكن لألعضاء الذين
إلتحقوا بقاعة اإلجتماع بعد بدايته التّوقيع على ورقة احلضور واملشاركة يف املداوالت.
خيصص بقاعة اإلجتماع مكان جللوس رئيس اجمللس ومساعديه  ،وجيلس رئيس اجمللس اجلهوي أو من
الفصلّ : 22
خيصص مكان ملنظمات اجملتمع املدين ووسائل اإلعالم.
ميثّله جبانب رئيس اجمللس البلدي  ،كما ّ
القسم الثاني  :رفع الجلسات

يتعني على الرئيس أن يرفع اجللسة مؤقتا عندما يطلب ذلك ثلث أعضاء احلاضرين ،ويف هذه احلالة حي ّدد
الفصلّ : 23
مرتني يف جلسة واحدة.
الرئيس بتوافق مع أعضاء اجمللس م ّدة هذا التوقّف  .وال جيوز رفع اجللسة مؤقتا أكثر من ّ
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القسم الثالث  :النصاب القـانوني
الفصل :24تكتمل األغلبية املطلقة عندما يكون عدد أعضاء اجمللس البلدي احلاضرين فعليّا يفوق نصف عدد األعضاء
املباشرين .وال تؤخذ يف احلسبان الوكاالت اليت مينحها األعضاء الغائبون لزمالئهم عند إحتساب النصاب .وال يتأثر
النصاب بإنسحاب عضو أثناء اجللسة.
يف صورة عدم اكتمال النصاب يعلن رئيس اجمللس عدم عقد اجللسة ويتم إعداد حمضر يثبت عدم إكتمال النصاب
القانوين ويوقّع من طرف األعضاء احلاضرين فورا .ويدعى اجمللس لإلنعقاد بعد ثالثة أيام على األقل مهما كان عدد
احلضور.
القسم الرابع  :كتابة الجلسات
مقرر اجمللس أو نائبه  ،خاصة يف عملية إحتساب النصاب القانوين عند إفتتاح اجللسات وتالوة
الفصل :25يساعد ّ
وملخص حمضر الدورة السابقة وكذلك يف متابعة عملية التصويت وإحتساب نتيجة التصويت على
جدول األعمال ّ
القرارات املتّخذة.

يعني رئيس اجمللس
مقرر اجللسة ونائبه أو عاقهما عائق أو يف حالة رفضهما القيام مبهامهما ّ
الفصل :26يف حالة غياب ّ
أحد األعضاء احلاضرين ليقوم بذلك .

سجل مداوالت اجمللس
الفصلّ :27
يتوىل الكاتب العام للبلدية حتت سلطة رئيس البلدية وأعضاء اجمللس البلدي مسك ّ
البلدي.
عند هناية كل سنة إدارية أو بإنتهاء املدة النيابية  ،خيتم سجل املداوالت خبطني أفقيني متبوعني بعبارة :
"خمتوم لنهاية املدة النيابية" أو بعبارة "خمتوم لنهاية السنة" حسب احلالة ويليها التاريخ وتوقيع رئيس اجمللس البلدي مع
وضع ختمه وختم البلدية.
سجل املداوالت عند إ ستنفاده طبقا ملعايري التسيري املطلوبة اليت تسمح باإلطالع عليه وحفظه وميكن نسخه على
حيفظ
ّ
سند رقمي قصد حفظه بصفة إضافية.
دون املداوالت حبرب غري قابل للمحو يف سجل املداوالت وحتمل كل مداولة رقم تسجيل يتش ّكل من
الفصل : 28ت ّ
السنة املعنية ورقم تسلسلي متواصل متبوع مبوضوع املداولة.
تتضمن املداوالت العناصر التالية :
 نوع الدورة. تاريخ اجللسة وتوقيتها. إسم رئيس اجللسة. عدد األعضاء احلاضرين والغائبني.مقرر اجللسة.
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 جدول األعمال. الظروف احمليطة والدوافع. قرار اجمللس ونتائج التصويت. توقيع أعضاء اجمللس.الفصل :29يتش ّكل سجل املداوالت املنصوص عليه مبجلة اجلماعات احمللية واملذكور أعاله من أوراق مرتابطة قبل أي
إستعمال ومثبتة بشريط قماشي.
وتتضمن كل ورقة رقما تسلسليا موضوعا على الزاوية العليا اليسرى على وجه الورقة مع ترك هامش على وجهي الورقة.
ّ
املفوضني أثناء التصويت بعد مضمون املداولة ويوقّع كل عضو مقابل إمسه.
تأيت قائمة األعضاء احلاضرين أو ّ

سجل املداوالت حسب تسلسل أرقامها دون حشو أو شطب أو فراغات أو لصق أو ضم
الفصل :30تستعمل أوراق ّ
أوراق بواسطة ماسكة أو واصلة حديدية أو أي أداة أخرى من شأهنا إتالف أوراق السجل.

تستعمل أوراق السجل من وجهيها .ويشطّب خبط مائل كل فراغ بني مداولتني.

ملخصصة للتعليق وإلعالم املواطنني على مستوى مقر البلدية واملقرات
الفصل :31يعلّق مضمون املداولة يف املواقع ا ّ
يتضمن أحكاما عامة كما
اإلدارية التابعة و خالل مخسة ( )05أيام اليت تلي دخول املداولة حيز التنفيذ إذا كان حمتواها ّ

املخصصة للبلدية.
تنشر باملوقع األلكرتوين و املرافق اإللكرتونية األخرى
ّ

ويبلّغ مضمون املداوالت للمعنيني إذا كان حمتواها يتضمن أحكاما فردية .وال تنشر املداوالت املتّخذة خالل اجللسات
املغلقة.
الفصل :32جيب أن يكون مكان تعليق مضامني املداوالت حمفوظا بواسطة واجهات زجاجية و/أو شباك معدين مع
إبقاء تعليقها ملدة شهرين.
وجيب أن يكون مكان التعليق يف متناول املواطنني وسهل اإلطّالع .
القسم الخامس  :تنظيم مناقشات المجلس
الفصل  : 33يق ّدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا شامال للمجلس حول األعمال اليت قام هبا.
ملخص عن
قبل بداية مناقشة أي نقطة من نقاط جدول األعمال  ،يدعو الرئيس عند اإلقتضاء رؤساء اللجان إىل تقدمي ّ
التقارير املع ّدة بشأن النقاط املعروضة على أنظار اجمللس.

التدخل حسب طلبهم وترتيب تسجيلهم  .وجيوز فتح الئحة
يعطي الرئيس الكلمة بعد ذلك إىل األعضاء الراغبني يف ّ
تدخالت إضافية عند اإلقتضاء ملناقشة نفس النقطة .
ّ
الفصل :34يعرض الرئيس النقاط املدرجة يف جدول األعمال للمناقشة حسب ترتيبها .وميكن تغيري هذا الرتتيب بإقرتاح
من الرئيس وبعد موافقة أغلبية أعضاء اجمللس احلاضرين على ذلك .
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املخصصة
الفصل :35ميكن لرئيس اجمللس بالتوافق مع األعضاء احلاضرين أن حي ّدد يف بداية اجمللس املدة الزمنية
ّ
يتعني عليهم أال يتجاوزوا امل ّدة املسموح هبا.
للمتدخلني  .ويف هذه احلالة ّ

تدخل العضو ال عالقة له باملوضوع الذي جترى حوله املناقشة  ،جاز للرئيس وحده تنبيهه إىل ذلك .
تبني أن ّ
إذا ّ

التدخل وباألولوية يف نطاق نقطة نظام  .وجيب أن ترتكز نقطة النظام على سري املناقشة
الفصل :36لكل عضو احلق يف ّ
أو جدول األعمال أو مساءلة أولية أو ذات أسبقية أو التذكري بتطبيق القانون والنظام الداخلي للمجلس.

الفصل :37يذ ّكر الرئيس العضو أو األعضاء الذين يقاطعون أو يواجهون زمالءهم أثناء تناوهلم الكلمة بوجوب مراعاة
اإلنضباط وإحرتام القانون.
الفصل :38إذا كان هناك إخالل بالسري العادي للجلسة من قبل عضو أو بعض األعضاء  ،جاز للرئيس رفع اجللسة
تؤجل
مؤقتا .وحي ّدد الرئيس بتوافق مع األعضاء احلاضرين م ّدة رفع اجللسة وجيب أن تستأنف بعد هذه املدة وال ميكن أن ّ
إىل اليوم املوايل.
تصرفات تقع حتت طائلة
الفصل : 39إن أعضاء اجمللس مسؤولون شخصيّا ّ
عما يصدر عنهم من أعمال أو أقوال أو ّ
املتابعة القضائية أثناء جلسات الدورات العادية و اإلستثنائية و إجتماعات اللجان.
التصرفات.
ويشار يف حمضر اجللسة إىل هذه األعمال أو ّ
الفصل :40جيب على رئيس اجمللس البلدي أو أي عضو يف اجمللس يكون يف وضعية تعارض مصاحل مع البلدية عند
تنفيذ مداولة ما أن يتّخذ موقفا حت ّفظيا بتجنّب التدخل شخصيا يف تنفيذ هذه املداولة.
القسم السادس  :كيفية التصويت على المقررات
مقررات اجللسة.
الفصل  :41يعترب التصويت العلين قاعدة إلختاذ مجيع ّ
عرب عن التصويت باملوافقة ب ـ ـ ـ "نعم" وعن التصويت بالرفض ب ـ ـ ـ "ال" ويف حالة اإلمتناع بلفظ "ممتنع" وذلك بطريقة رفع
يّ
اليد.
املصوتني األعضاء املمتنعون عن التّصويت.
ال حيتسب ضمن ّ
الفصل :42يعاين رئيس اجمللس البلدي نتيجة التصويت بعد قيام املقرر أو الكاتب العام أو نائبه بعملية احتساب
األصوات املؤيّدة والرافضة واملمتنعة .وتدرج أمساء املصوتني مبحضر اجللسة.
الفصل :43تتّخذ املقررات باألغلبية املطلقة لألصوات املعرب عنها على أن ال تقل هذه األغلبية عن ثلث أعضاء اجمللس
ما عدا يف احلالة اليت تنص فيها جملة اجلماعات احمللية على أغلبية معينة.
يرجح صوت الرئيس.
يف حالة تعادل األصوات ّ ،
الفصل :44ال جيوز الرتاجع عن التصويت بعد إجرائه بكيفية صحيحة .وال يقبل التصويت بالوكالة.
الفصل :45ال يقبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة أثناء إجراء عملية التصويت.
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القسم السابع  :تعيين ممثـلي المجلس البلدي
لدى هيئات أخرى وإنهاء مهامهم
يتم تعيني ممثلي اجمللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس البلدي لدى هيئات أخرى بإقرتاح من رئيس البلدية و يعرض املقرتح
الفصل ّ :46
و طبيعة مهامهم على مصادقة اجمللس البلدي .
ويتعني عليهم كل سنة تقدمي ثالث تقارير
الفصل :47يق ّدم املعيّنون تقارير للمجلس البلدي حول مهامهم التّمثيليّة ّ
األقل.
على ّ
القسم الثامن  :تنظيم حضور العموم بقـاعة الجلسات

الفصل  :48تكون جلسات اجمللس البلدي عمومية مع مراعاة أحكام الفصلني  16و  17من هذا النظام الداخلي.
حيضر العموم أشغال هذه اجللسات يف حدود املقاعد املتوفرة بقاعة اإلجتماع واملخصصة للعموم.
خيصص بقاعة اإلجتماع مكان خاص باملوظفني والضيوف وممثلي وسائل اإلعالم.
الفصل ّ :49
التدخل فيما يتداوله اجمللس.
يتعني على العموم اإللتزام باهلدوء ومينع الكالم أو ّ
ّ

العنوان األول  :إعداد وتقديم المحاضر

يتضمن بأمانة ودقة جمموع أشغال اجمللس من عرض
مقرر اجمللس أو نائبه بإعداد حمضر لكل جلسة ّ
الفصل  :50يقوم ّ
ومناقشة والقرارات اليت إختذه اجمللس .ويساعدمها يف ذلك أحد موظفي البلدية عند اإلقتضاء.
الفصل  :51ميكن ألعضاء اجمللس أن يطّلعوا على حمضر املداوالت فور إعداده وميكنهم عند اإلقتضاء توجيه طلب
مكتوب لرئيس اجمللس قصد إجراء تعديالت أو تصحيح ما ورد فيه من حذف أو زيادة أو خطأ .ويف حالة اخلالف ،
ميكن الرجوع إىل التسجيالت الصوتية.
يستعني رئيس اجمللس جبميع الوسائل للتأكد من صحة التعديالت املقرتحة ويكون رفضها معلّال ويبلّغ إىل املعنيني باألمر.

الفصل :52يسلّم رئيس اجمللس نسخة من احملاضر لكل عضو باجمللس يف أجل  15يوما املوالية إلختتام الدورة  ،وذلك

بالتوصل أو عن طريق الربيد األلكرتوين .
إما بصفة مباشرة مع اإلشهاد
ّ

العنوان الثـاني  :قراءة وتوزيع المحاضر

مقرر اجمللس أو نائبه وعند اإلقتضاء من
الفصل  :53يف بداية كل دورة  ،يتلى ّ
ملخص حمضر الدورة السابقة من قبل ّ
قبل أحد موظفي البلدية تالوة علنيّة قبل الشروع يف دراسة النقاط املدرجة جبدول األعمال .وتسلّم نسخة منه لكل عضو
من اجمللس إذا طلب ذلك .

العنوان الثـالث  :نشر ملخص القرارات

ملخص القرارات يف ظرف مثانية ( )8أيام مبقر البلدية ودوائرها وميكن باإلضافة إىل ذلك نشر هذه
الفصل  :54يعلّق ّ

املقررات جبميع الوسائل املمكنة مبا يف ذلك الطريقة األلكرتونية بقصد إطالع العموم عليها.

البابّالرّابعّّ:المكتبّالبلديّ ّ
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ّ
يتكون باإلضافة إىل رئيس اجمللس من املساعدين
الفصل :55يساعد رئيس اجمللس البلدي يف تسيري شؤون البلدية مكتب ّ
ورؤساء اللجان ورؤساء الدوائر و الكاتب العام  .كما جيوز للرئيس دعوة أي عضو جلنة أو أي عضو من اجمللس للمشاركة
يف أشغاله .
الفصل  :56جيتمع املكتب بصفة عادية مرة يف الشهر على األقل ،وبصفة إستثنائية كلّما دعت الضرورة إىل ذلك.

الفصل  : 57ميسك الكاتب العام للبلدية حماضر مداوالت املكتب البلدي بنفس الشروط املنطبقة على كتابة اجمللس.
دون يف آخر حمضر كل
الفصل :58تضمن حماضر مداوالت املكتب بدفرت مرقم وموقع عليه من رئيس البلدية كما ت ّ
إجتماع القرارات اليت إختذت ولبقية أعضاء اجمللس البلدي اإلطالع على هذه احملاضر.
الفصل :59يع ّد رئيس البلدية جدول أعمال اجتماعات املكتب وحيق ألعضاء املكتب أن يقرتحوا على رئيس البلدية

نقاطا يف جدول األعمال ويبلّغ جدول األعمال يف احلالتني إىل أعضاء املكتب من قبل الرئيس مثانية وأربعني ( )48ساعة
قبل موعد اإلجتماع وميكن لكل عضو من أعضاء املكتب إقرتاح نقاط يف جدول األعمال يف بداية اإلجتماع.

الفصل :60يرتأس رئيس البلدية إجتماعات املكتب ويسهر على تطبيق وإحرتام جدول األعمال املتّفق عليه يف بداية
اإلجتماع .وعند غيابه يقوم هبذه املهمة أحد مساعديه.
الفصل :61يسهر كل عضو يف املكتب تبعا ملهمته داخل املكتب عل تطبيق القرارات اليت إختذها املكتب .ويلتزم بتقدمي
تقرير إىل املكتب حول هذا التنفيذ.
الفصل :62يشرف الرئيس على تطبيق القرارات املتّخذة يف إجتماع املكتب ويعمل على تنسيق العمل بني مساعديه
فيما بني فرتات إجتماعات املكتب.
الفصل :63ال يعترب اإلجتماع قانونيا إال حبضور أغلبية األعضاء  .وعند عدم توفّـ ـر هذا النصاب  ،جيب الدعوة إلجتماع
ثان بعد مثانية وأربعني ( )48ساعة يف احلاالت اإلستعجاليّة .ويعترب هذا اإلجتماع قانونيا كيفما كان عدد احلاضرين.
ال جيوز للمكتب مزاولة أي إختصاص من اإلختصاصات املسندة للمجلس.

يعني أحد أعضاء املكتب لدراسة قضايا معينة.
الفصل :64ميكن لرئيس البلدية أن ّ
الفصل  : 65يبلّغ املكتب عند اإلقتضاء إىل أعضاء اجمللس تقريرا عن أنشطته.

البابّالخامسّّ:لجانّالمجلس ّ
العنوان األول  :اللجان القـارة
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القسم األول  :إحداث اللجان القـارة
قارة وفقا ألحكام الفصل 210من جملة
الفصل :66حيدث اجمللس البلدي لبلدية املرسى إحدى عشر ( )11جلنة ّ
اجلماعات احمللية و هي :

إس ـ ـ ــم اللجنـ ـ ـ ـ ـ ــة

ع/ر
01

الشؤون املالية و اإلقتصادية ومتابعة التصرف

02

النظافة و الصحة و البيئة

03

شؤون املرأة و األسرة

04

األشغال و التهيئة العمرانية

05
06

الشؤون اإلدارية و إسداء اخلدمات و التعاون الالّمركزي
الفنون و الثقافة و الرتبية و التعليم

07

الطفولة و الشباب و الرياضة

08

الشؤون اإلجتماعية و الشغل وفاقدي السند و حاملي اإلعاقة

09

املساواة و تكافؤ الفرص بني اجلنسني

10

الدميقراطية التشاركية و احلوكمة املفتوحة

11

اإلعالم و التواصل و التقييم

يتم توزيع املسؤوليات داخل اللجان وفقا ألحكام الفصلني 210
األقل و ّ
ترتكب كل جلنة من مخسة ( )5أعضاء على ّ

و  215من جملة اجلماعات احمللية.

الفصل :67لجنة الشؤون المالية واإلقتصاديـ ـة ومتابعة التصرف:
ختتص جلنة الشؤون املالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف ب ـ ـ ـ :
ّ
 دراسة مشروع ميزانية البلدية املع ّد من قبل اإلدارة البلدية وعرضه على أنظار رئيس اجمللس البلدي الذيحييله بدوره على أنظار اجمللس البلدي للمصادقة.
 مساعدة اجمللس البلدي يف متابعة تنفيذ امليزانية يف مستوى املوارد والنفقات وذلك وفق األحكام املنصوصعليها بالقسم السابع من الباب الرابع من الكتاب األول من جملة اجلماعات احمللية املتعلقة بتنفيذ امليزانية
وختمها.
 العمل على تنمية موارد البلدية واإلستغالل األمثل للطاقة اجلبائية املتوفّرة لدى البلدية. تنمية املنطقة البلدية إقتصاديا. العمل على حسن توظيف موارد البلدية وأمالكها خلدمة املصاحل احمللية وفقا لقواعد احلوكمة الرشيدةواإلستعمال األجدى للمالية العمومية .
الفصل  :68لجنة النظافة والصحة والبيئة :
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ختتص جلنة النظافة والصحة والبيئة ب ـ ـ ـ ـ :
مؤسسات عمومية و خاصة يف جمال النظافة
 إعداد و إرساء إسرتاتيجية البلدية مع األطراف املعنية من ّوالعناية بالبيئة ومحاية احمليط ووضعها حيز التنفيذ .
 متابعة ومراقبة تنفيذ إسرتاتيجية البلدية يف جمال إختصاصها وحتديد مدى حتقيق األهداف املرسومة يفالغرض.
 دراسة القضايا املتعلّقة بشؤون الصحة والوقاية وكذلك مساعدة اجمللس البلدي على إرساء شروط حفظالصحة خاصة باحملالت التجارية املفتوحة للعموم .
الفصل  : 69لجنة شؤون المرأة واألسرة :
ختتص جلنة شؤون املرأة واألسرة .ب ـ ـ ـ :
 إعداد برامج حتفيزية لتشريك املرأة يف العمل البلدي ضمن املقاربة التشاركية. وضع برامج وآليات لإلصغاء إىل مشاغل األسرة والعمل على إجياد حلول هلا مع اجلهات املعنية. -احلرص على اإلحاطة جبميع الشرائح العمريّـ ـ ـة.

الفصل  :70لجنة األشغال والتهيئة العمرانيـ ـة :

ختتص جلنة األشغال والتهيئة العمرانية بـ ـ ـ ـ ـ :
 املسامهة يف إعداد وثائق التهيئة العمرانية و متابعة اجنازها و تقييمها وكل العمليات العمرانية و متابعة أشغالالتهذيب و التجديد العمراين.
 العمل على حسن التصرف يف املدخرات العقارية و امللك البلدي . برجمة ومتابعة و مراقب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة تنفيذ مشاريع من بناءات الطرقات و تعهدها باإلصالح و التنوير العمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوميو البناءات البلدية والبنية التحتية (تصريف مياه األمطار و األرصفة ،إخل ).و التجهيزات العمومية الرياضية
والثقافية وغريها.
 تطوير الطابع املعماري و مقاومة البناء و اإلنتصاب الفوضويني و خمطط اجلوالن و التنقل و عالمات املرورو التقسيمات و السكن اإلجتماعي وكل ما يتعلق باملواضيع ذات العالقة و يف حدود إختصاصات البلدية.
 السهر على حسن تنفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذ الربنامج البلدي املتعلق بالتهيئة الرتابية والتعمري و تطوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر املشهد احلضريو تثمني املوروث األثري و املعماري و الطبيعي.

الفصل  :71لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات و التعاون اللمركزي :
ختتص جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات و التعاون الالّمركزي ب ـ ـ ـ :

 إعداد إسرتاتيجيات وبرامج من شأهنا تطوير وتعصري نشاط اإلدارة البلدية مبختلف مصاحلها قصد ضمان إسداءخمتلف اخلدمات للمواطن بالكيفية الناجعة .
 العمل على تطوير نشاط الدوائر البلدية هبدف تقريب اخلدمات للمواطن بالتنسيق مع األطراف املعنية. إعداد و متابعة برامج البلدية يف جمال التصرف يف املوارد البشرية واحلرص على تطوير الكفاءات عن طريق إقرتاحبرنامج التكوين املستمر ومتابعة إجنازها.
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 -العمل على متابعة املصاحل البلدية واخلدمات املق ّدمة من قبل املرافق العمومية التابعة للبلدية.

 العمل على تسوية وحتسني وضعية املوظفني والعملة وتنشيط املصاحل اإلدارية.الرفع من مردوديّة املوظفني والعملة و متابعة الشؤون القانونية
 حتسني التنظيم اهليكلي لإلدارة البلدية والعمل على ّو نزاعات البلدية .
 مساعدة اجمللس على ضبط خطة لرقمنة خمتلف مصاحل البلدية مبا يف ذلك أشغال اجمللس البلدي.املتدخلني يف جمال التعاون الالّمركزي و التباحث حول صيغ اإلتفاقيات املتعلقة بالشراك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
 التنسيق مع خمتلف ّو التعاون الالّمركزي و متابعة تنفيذها و تقييمها طبقا ألحكام القسم السابع من الباب األول من جملة اجلماعات
احمللية.
الفصل  :72لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم:
ختتص جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم بـ ـ ـ ـ ـ ـ :
 إعداد و تنفيذ برامج البلدية يف جماالت الفنون والثقافة و الرتبية مع خمتلف اجلهات ذات الصلة. العمل على ضبط وتنفيذ برامج قصد تنشيط احلياة الثقافية والفنية باملنطقة البلدية مع خمتلف اجلمعيات واملنظماتالناشطة يف هذا اجملال.
 العمل على اإلحاطة بفنانني الشبان وإحياء أنشطة ثقافية باألحياء الشعبية ببلدية املرسى. العمل على إحياء الرتاث واملناسبات االحتفالية التقليدية. إعداد و نشر فهرس للمعامل التارخيية والثقافية و األثرية. ترتيب و محاية الرتاث الثقايف و التارخيي و خصائصه التابعة لبلدية املرسى. املسامهة ىف التنشيط الثقاىف و الفىن ىف املدارس.الفصل  :73لجنة الطفولة والشباب والرياضة :
ختتص جلنة الطفولة والشباب والرياضة ب ـ ـ ـ ـ ـ :
 القيام بالعمليات املتعلقة باإلحصائيات و التشخيص و إعداد و متابعة تنفيذ برامج البلدية يف جماالت الطفولةاملختصة .
املؤسسات العموميّة
ّ
و الشباب و الرياضة بالتّعاون مع ّ
 العمل على تشريك الشباب يف العمل البلدي مبختلف جماالته. مساعدة اجمللس البلدي على تنشيط احلياة الرياضية باملنطقة البلدية مع اجلهات املعنية وتوفري الفضاءات الضروريةملمارسة األنشطة الرياضية باملنطقة البلدية وضمان دميومتها.
 -متابعة تنفيذ عمليات إحداث حضانات ورياض لألطفال و صيانتها وتقييمها.

 إقرتاح املساعدات و تقسيمها بني اجلمعيات الناشطة يف جماالت الطفولـ ـ ـ ـ ـ ـة و الشباب و الرياضـ ـ ـ ـ ـ ـة و متابعتهاو تقييمها .
الفصل  :74لجنة الشؤون اإلجتماعية و الشغل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة :
ختتص جلنة الشؤون اإلجتماعية و الشغل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة ب ـ ـ ـ ـ ـ :
 إجناز عمليات اإلحصاء و التشخيص و مجع املعطيات يف جماالت إختصاصها.13

توجه للفئات املعوزة
 إعداد برامج و مشاريع ذات صبغة إجتماعية قابلة للتنفيذ باإلشرتاك مع اجلهات املعنية ّوفاقدي السند.
 إعداد سياسة البلدية للنهوض بالقدرة التشغيلية يف املنطقة البلدية بالتنسيق مع اهلياكل العمومية املعنية. النظر يف إحداث مؤسسات اجتماعية مع اجلهات املعنية هتدف إىل توفري اخلدمات لذوي االحتياجاتاخلصوصية باملنطقة البلدية.
الفصل  :75لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين :

ختتص جلنة املساواة وتكافؤ الفرص بني اجلنسني ب ـ ـ ـ ـ ـ :
 العمل على ضمان تطبيق املبدأ الدستوري املتعلق مببدأ املساواة وتكافؤ الفرص بني اجلنسني يف خمتلف القراراتواألنشطة والربامج املتعلقة بالعمل البلدي.
 إبداء الرأي بطلب من اجمللس أو رئيسه يف القضايا واملشاريع املتعلقة باملساواة ومقاربة النوع اإلجتماعي. جتميع املعطيات اليت هلا صلة هبذه امليادين من أجل دراستها وإعداد توصيات بشأن إدماج مقاربة النوعاملختصة .
املؤسسات العموميّة
ّ
االجتماعي يف برامج البلدية بالتّعاون مع ّ
 دراسة القضايا املتعلقة بتفعيل مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع اإلجتماعي .الفصل  :76لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة :

ختتص جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة املفتوحة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ :
 وضع إسرتاتيجية هتدف إىل مزيد دفع الدميقراطية التشاركية احمللية وتعزيز سبل مشاركة املتساكنني ومؤسساتاجملتمع املدين يف تسيري شؤون البلدية و جتذير قيم املواطنة واإلرتقاء بعالقة املواطن باملؤسسة البلدية إىل عالقة
شراكة حتسم مبدأ التكامل بينهما على أساس التوازن بني احلقوق والواجبات.
 العمل على تنفيذ برنامج البلدية يف ميدان احلوكمة املفتوحة من خالل طرح خمتلف البيانات القابلة للنشر وجعلهايف متناول املواطنني وذلك بصفة مستمرة األمر الذي يوفر له املعطيات الضرورية قصد املشاركة يف ّإختاذ القرار
بصفة ناجعة.
حق النفاذ إىل املعلومة.
 املسامهة يف وضع اآلليّات املتعلقة بالشفافية و تشمل باخلصوص ّ -متابعة و تقييم حسن تنفيذ اإلجراءات املتعلقة برتسيم مكونات اجملتمع املدين و مسك سجل أراء املتساكنني.

 احلرص على ضمان ممارسة الدميقراطية التشاركية يف العمل البلدي على غرار جلسات الدورات التمهيديةللمجلس وإعداد و متابعة إجناز و تنفيذ امليزانية البلدية واملشاريع وخمتلف الربامج التنموية البلدية يف كل مراحلها
اليت هلا عالقة مباشرة باملواطن وإعداد التقارير الدورية حوهلا مبا يضمن مشاركة واسعة للمتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاكنني و مكونات
اجملتمع املدين .
الفصل  :77لجنة اإلعلم والتواصل والتقييم :

ختتص جلنة اإلعالم والتواصل والتقييم ب ـ ـ ـ ـ :
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 وضع السياسة اإلتصالية للبلدية وضبط وسائل و أدوات اإلتصال احلديثة على غرار مواقع "الواب" والصفحاتاإلجتماعية والنشريات الدورية قصد ضمان التواصل مع املواطن وضمان تشريكه يف العمل البلدي.
 تنظيم إعالم املواطنني و التواصل معهم و تنظيم األنشطة اإلتصالية و متابعة تنفيذها و تقييمها. إعداد التقارير الدوريـ ـ ـ ـ ـ ــة لكل العمليات اإلتصالية للبلدية و إقرتاح التعديالت الضرورية حوهلا عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اإلقتضاءو تنفيذها.
القسم الثاني :عضوية وإجتماعات وتسيير اللجان القـارة
الفصل  :78ميكن لكل عضو باجمللس أن ينتسب إىل إحدى اللجان القارة .
الفصل :79تودع طلبات األعضاء املتعلقة بالرتشح لعضوية إحدى اللجان القارة لدى رئاسة اجمللس .ويقوم الرئيس
بعرضها على اجمللس البلدي يف أول جلسة يعقدها للتصويت عليها.
الفصل :80ال حيق ألي ع ضو واحد من أعضاء اجمللس أن يتوىل رئاسة أكثر من جلنة قارة واحدة بإستثناء حاالت
اإلستحالة.
الفصل  : 81ينتخب اجمللس من بني أعضاء كل جلنة رئيسا ومقررا هلا .
الفصل  :82تسند بناء على مداولة اجمللس البلدي رئاسة اللجنة القارة املكلفة بالشؤون املالية و اإلقتصادية ومراقبة
التصرف لقائمة من القائمات اليت ال ينتمي إليها الرئيس ومساعده األول.
الصلة بنشاطـهم و
مقرريها ّ
احلق يف النّفاذ إىل املعلومة من وثائق و تقارير و مل ّفات ذات ّ
الفصل :83لرؤساء اللّجان و ّ
يتعني على هياكل البلديّة ومصاحلها توفري املعلومة املطلوبة
يف حدود إختصاصات جلاهنم و القضايا املعروضة عليها  .و ّ
بعد إستشارة رئيس اجمللس البلدي أو من ينوبه عند التغيّب يف أجل أقصاه  48ساعة من تاريخ طلب املعلومة أو الوثائق

.

الفصل  :84تسند رئاسة اللجان عن طريق التّمثيل النسيب .

الفصل :85ال ميكن تغيري تسمية اللجان القارة أو تقسيمها إىل عدة جلان إال بإقرتاح من ثلثي أعضاء اجمللس البلدي.
الفصل  :86يتم ضبط مواعيد إجتماعات اللجان وجدول أعماهلا و تسيري أشغاهلا و إمضاء حماضر جلساهتا بالتنسيق
مقرريها.
املباشر بني رؤسائها و ّ
جتتمع اللجان مبقر البلدية بطلب من رئيسها أو من رئيس اجمللس.
يضع رئيس اجمللس على ذمة اللجان القارة قاعة لإلجتماع وفق اجلدول الزمين اخلاص بإستعمال قاعات البلدية .هذا
اجلدول يع ّده رئيس البلدية بالتشاور مع أعضاء املكتب والكاتب العام للبلدية.

توجه الدعوى من قبل رئيس اللجنة املعنية إىل أعضاء اللجنة أربعة ( )4أيام على األقل قبل موعد اإلجتماع  .ويشار يف
ّ
الدعوى إىل النقاط احمل ّددة يف جدول األعمال .ويف حالة اإلستعجال ميكن تقليص هذا األجل إىل  48ساعة.

يعلّق موعد ومكان إنعقاد إجتماعات اللجان وجدول إجتماعاهتا مبقر البلدية  48ساعة على األقل قبل موعد إنعقاد
اإلجتماع.
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ال ميكن ألية جلنة أن جتتمع خالل إنعقاد جلسات اجمللس.
الفصل :87تعترب إجتماعات اللجان صحيحة حبضور أكثر من نصف أعضائها وإذا تع ّذر توفّر هذا النصاب وجب
تأجيل هذا اإلجتماع إىل اليوم املوايل من أيام العمل .ويف هذه احلالة يعترب اإلجتماع صحيحا كيفما كان عدد األعضاء
احلاضرين.
لكل عضو باجمللس البلدي احلق يف حضور جلسات اللجان وإن مل يكن عضوا هبا وله أن يبدي آراءه بصفة إستشارية
دون أن يكون له احلق يف التصويت.
ميكن تأجيل إجتماع اللجنة إذا طلب ذلك أكثر من نصف أعضائها  .وحيدد رئيس اللجنة موعد تاريخ اإلجتماع املوايل.
الفصل  : 88متارس اللجان أعماهلا يف إطار جلسات مفتوحة للعموم بإعتماد آليات الدميقراطية التشاركية .
وميكن للجنة أن تدعو للمشاركة يف أعماهلا أعوان الدولة أو املؤسسات أو املنشآت العمومية من ذوي اخلربة  .وهلا أن
تدعو املتساكنني أو مكونات اجملتمع املدين أوكل األشخاص الذين ميكن أن يفيدوا برأيهم حبكم نشاطهم أو خربهتم .
الفصل :89تدرس اللجان وتبدي رأيها يف القضايا املعروضة عليها من قبل األطراف املعنية يف حدود إختصاصاهتا ويف
نطاق املسائل املدرجة يف جدول أعماهلا.
ميكن للجنة أن تق ّدم رأيها يف القضايا املعروضة عليها كما جيوز هلا أن تقدم توصيات أو مقرتحات للمجلس البلدي.
ليس للجان سلطة تقريرية وال ميكنها ممارسة أية صالحية من صالحيات اجمللس البلدي ولو بتفويض منه.
املعرب عنها ويتم
الفصل  :90تتّخذ اللجان قراراهتا وتصادق على التقارير املنبثقة عن أعماهلا باألغلبية املطلقة لألصوات ّ

التصويت باإلقرتاع العلين وفقا ملقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل  210املتعلقة برتكيبة اللجان و الفقرة الثالثة من الفصل

رجح صوت رئيس
 215من جملة اجلماعات احمللية املتعلّقة بطريقة توزيع املسؤوليات داخلها .ويف حالة تعادل األصوات ي ّ
اللجنة.

الفصل  :91تودع تقارير اللجان لدى رئاسة اجمللس قبل  15يوما من تاريخ إنعقاد كل دورة.

يسهر رئيس اجمللس البلدي على إرفاق تقارير اللجان جبدول األعمال املوجه لألعضاء حلضور الدورة خالل األجل
املنصوص عليه هبذا النظام الداخلي.
تضمن أعمال اللجان بدفرت خاص مرقم .وميكن إعتماد منظومة السجل األلكرتوين.
ّ

الفصل  :92يعمل رئيس اجمللس البلدي على متكني اللجان القارة من مجيع الوسائل املادية املمكنة حىت تقوم بالدور
املنوط هبا أحسن قيام وذلك على قدم املساواة بني مجيع اللجان.
يف صورة إستقالة أو تغيب رئيس جلنة أو مقررها يتوىل رئيس اجمللس البلدي تعيني من ينوبه على أن تعرض حاالت الشغور
على اجمللس البلدي يف أول جلسة يعقدها.
يتوىل اجمللس البلدي سد الشغور احلاصل يف اللجان بإعتماد نفس آليات التعيني املشار إليها أعاله .ويف صورة اإلستحالة
بإعتماد التصويت.

العنوان الثـاني  :اللجان غير القـارة
القسم األول :إحداث اللجان غير القـارة
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الفصل  :93ميكن للمجلس البلدي أن حيدث جلانا مؤقتة كلما دعت الضرورة إىل ذلك بإقرتاح من رئيس اجمللس تعهد
مرة واحدة
هلا القيام ّ
مبهمة تتمثّل يف دراسة مواضيع حم ّددة مل ّدة ال تتجاوز الثالث أشهر يف أقصى احلاالت قابلة للتّجديد ّ

 .وحي ّدد اجمللس عدد أعضاء هذه اللجان ويعيّنهم.
الفصل  : 94حتدد املهام املوكولة للجان غري القارة بدقة و ال يعهد هلذه اللجان بأي إختصاص خمول للجان القارة .

الفصل  :95تنتهي صالحية اللجان غري القارة مبجرد إستيفاء دراسة املسائل اليت أحدثت من أجلها وإيداع تقاريرها يف
إطار املدة احملددة إلحداثها.

البابّالسادس ّ
األحكامّالخصوصيّةّالمتعلّقةّبأعمالّاللّجانّوالمجلسّالبلديّ ّ
فيّمجالّالميزانيةّوالحساباتّالماليّة
الفصل  :96يتوىل أعضاء اجمللس من رؤساء الدوائر و اللجان تقدمي مقرتحاهتم للجنة املكلفة باملالية قبل  30جوان من
السنة للنظر يف إمكانية إدراجها ضمن مشروع امليزانية.

الفصل  :97تتوىل إدارة البلدية مبساعدة حماسبها العمومي و حتت مراقبة رئيس البلدية إعداد وثيقة أولية ملشروع امليزانية
الذي يتعني أن يندرج ضمن الربنامج الثالثي لتنمية البلدية املنصوص عليه بالفصل  166من جملة اجلماعات احمللية وبناء
على ما يتوفر من إحصائيات ومعطيات وعلى إقرتاحات رؤساء الدوائر و اللجان وعلى التقديرات األولية للموارد اليت
ستحوهلا الدولة للبلدية وفق أحكام الفصل  151من اجمللة اآلنفة الذكر.
يعرض املشروع األويل امليزانية على اللجنة املالية قبل  1سبتمرب من السنة.
الفصل  :98تقوم اللجنة املكلفة بالشؤون املالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف بدرس املشروع األويل للميزانية والقوائم
املالية والوثائق التفسريية املنصوص عليها بالفصل  168من جملة اجلماعات احمللية وحتيله على املكتب البلدي من قبل
الرئيس قبل يوم  20سبتمرب.
ميكن لرئيس اجمللس اإلستعانة مبن يراه من أهل اخلربة لصياغة مشروع امليزانية يف حالة حصول تأخري من قبل اللجنة املالية
يف إمتام أعماهلا.
الفصل  : 99يتوىل رئيس اجمللس البلدي توجيه مشروع امليزانية مصحوبا بوثيقة تفسريية امجالية قبل يوم  15أكتوبر إىل
أمني املال اجلهوي الذي عليه إبداء رأيه فيه يف أجل ال يتجاوز شهرا من تاريخ إحالة املشروع عليه.
الفصل :100على رئيس البلدية توجيه مشروع امليزانية والوثائق التفسريية إىل أعضاء اجمللس البلدي مخسة عشر يوما
على األقل قبل تاريخ جلسة التداول واملصادقة عليها قبل يوم  1ديسمرب.

تويل رئيس اجلماعة احمللية عرض مشروع امليزانية على اجمللس البلدي يف األجل املنصوص عليه بالفقرة األوىل
يف صورة عدم ّ
من هذا الفصل  ،ينعقد اجمللس يف أجل ثالثة أيام بدعوة من ثلث أعضائه.
ويف صورة عدم مصادقة اجمللس على امليزانية  ،يتوىل الوايل التنبيه عليه قصد املصادقة يف أجل أقصاه يوم  15ديسمرب.
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مقرر اللّجنة املكلّفة بالشؤون املالية
الفصل :101خالل جلسة اجمللس البلدي املخصصة للمصادقة على امليزانية ّ ،
يتوىل ّ
واإل قتصادية ومتابعة التصرف تقدمي مشروع امليزانية وتالوة رأي أمني املال اجلهوي حول مشروع امليزانية .وبعد فتح باب
النقاش وفقا للنظام الداخلي ،يعرض مشروع امليزانية على التصويت.
الفصل  :102تتم مناقشة مشروع امليزانية حسب الرتتيب التايل:
 النظر يف تقديرات موارد العنوان األول والعنوان الثاين والتصويت عليهما حسب األجزاء واألصناف.النظر يف تقديرات نفقات العنوان األول والعنوان الثاين والتصويت عليهما حسب األقسام والفصول.الفصل :103خالل مناقشة امليزانية ،ال ميكن قبول مناقشة إقرتاح إضافة نفقة أو التقليص من مورد إال إذا تضمن
مقابال ماليا مساويا هلما.
الفصل  :104تبقى اجللسة العامة املخصصة للمصادقة على امليزانية مفتوحة إىل حني املصادقة عليها.
تتم املصادقة على امليزانية بأغلبية األعضاء احلاضرين على أال يقل عددهم عن مخسي أعضاء اجمللس.
الفصل :105يف صورة عدم املصادقة على ميزانية البلدية يف أجل أقصاه  31ديسمرب  ،يبقى العمل جاريا باملوارد
والنفقات اإلجبارية املرمسة مبيزانية السنة السابقة يف حدود قسط شهري بقرار من رئيس البلدية وفق اإلجراءات املنصوص
عليها بالفصل  175من جملة اجلماعات احمللية.
الفصل :106يصادق اجمللس البلدي يف كل احلاالت على حتويل اإلعتمادات من جزء إىل جزء آخر داخل العنوان
األول و داخل العنوان الثاين ومن قسم اىل قسم آخر داخل كل جزء بإقرتاح معلل من رئيس اجمللس أو من اللّجنة املكلّفة
بالشؤون املالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف مصحوبا مبلحوظات أمني املال اجلهوي.
ال ميكن حتويل اإل عتمادات املشار إليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل إذا تعلق األمر بنفقات تسدد من اعتمادات حمالة
إلجناز مشروع حمدد أو متويل مبوارد موظفة إال مبوافقة اإلدارة اليت تولت إحالة االعتمادات.
الفصل :107لرئيس البلدية أن يقوم بالنسبة لنفقات العنوان األول بتحويل إعتماد من فقرة إىل فقرة أخرى داخل نفس
الفصل أو من فقرة فرعية إىل فقرة فرعية أخرى داخل نفس الفقرة بناء على رأي رئيس اللجنة املكلّفة بالشؤون املالية

واإلقتصادية ومتابعة التصرف ويتم إعالم أمني املال اجلهوي حاال هبذا التحويل.
املمولة
غري أنه ال ميكن حتويل اإلعتمادات بالنسبة للنفقات املسددة من اإلعتمادات احملالة و ّ
املخصصة ملشروع حمدد أو ّ
مبوارد موظفة إال بعد موافقة اإلدارة اليت تولّت إحالة اإلعتمادات.

الفصل :108لرئيس البلدية أن يقوم بالنسبة لنفقات العنوان الثاين بتحويل إعتمادات بني الفقرات والفقرات الفرعية
بناء على رأي رئيس اللجنة املالية ويتم إعالم الوايل وأمني املال اجلهوي حاال بذلك.
ال ميكن حتويل اإلعتمادات املشار إليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل إذا تعلق األمر بتحويالت من اإلعتمادات
املخصصة لتسديد أصل الدين أو املمولة مبوارد موظفة إال مبقتضى قرار اجمللس البلدي ووفق اإلجراءات اآلنفة الذكر.
يتوىل رئيس اجمللس البلدي عرض القوائم املالية مصحوبا بتقرير مراجعة احلسابات والتقرير اإلداري على
الفصل ّ :109

جملس اجلماعة احمللية للتداول واملصادقة عليه.
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البابّالسّابـــــــع ّ
الدّوائرّالبلدية ّ
الفصل  :110يعني رئيس اجمللس البلدي على رأس كل دائرة رئيسا يتم إختياره من بني أعضاء اجمللس البلدي،
وحيرص رئيس البلدية أن يكون من تلك الدائرة.
يتمتع رئيس الدائرة بنفس احلقوق و اإلمتيازات اليت يتمتع هبا مساعدي رئيس البلدية.
الفصل  :111رئيس الدائرة البلدية ضابط للحالة املدنية يف حدود دائرته.
يتوىل رئيس الدائرة حتت إشراف رئيس البلدية و رقابة جملس الدائرة القيام باملهام التّالية :
الرتتيبية يف حدود دائرته .
 متابعة تنفيذ القرارات ّ متابعة تنفيذ املشاريع املصادق عليها و املزمع إجنازها يف حدود دائرته. إعالم املواطنني و منظمات اجملتمع املدين بكل املستجدات املتعلقة بشؤون الدائرة.خمصص ملقابلة املواطنني لإلصغاء إىل مشاغلهم و اقرتاحاهتم و تقدمي تقرير فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
 حتديد يوم من كل أسبوع ّالغرض إىل رئيس البلدية يتضمن األجوبة عن التساؤالت.
 إبداء الرأي يف املسائل املتعلقة بشؤون الدائرة. تقييم مردود أعوان الدائرة و السهر مبساعدة متصرف الدائرة على حسن سري املصاحل اإلداري ـ ـ ـ ـ ــّة و إسداءاخلدمات.
يفوض بقرار لرئيس الدائرة حق إمضائه يف الوثائق املتعلقة مبسائل هتم الدائرة وال يسري التفويض
ميكن لرئيس البلدية أن ّ

على القرارات ذات الصبغة الرتتيبية ويف اجملاالت اليت ال ميكن فيها التفويض قانونا.
ميكن لرئيس البلدية أن يرخص مبقتضى قرار لرئيس الدائرة بأن يفوض حق إمضائه لألعوان الراجعني له بالنظر يف الدائرة

البلدية من صنفي " أ " و " ب" يف امليادين اليت ينسحب عليها التفويض.
الفصل  :112حتدث هيئة إستشارية بكل دائرة ال يقل أعضاؤها عن مخسة يعينون من بني أعضاء اجمللس البل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدي
بقرار من رئيس البلدية بعد مداولة اجمللس البلدي تسمى جملس دائرة ويراعى مبدأ التناصف ومتثيلية الشباب عند تعيني
أعضاء جملس الدائرة.
يرأس جملس الدائرة رئيس الدائرة.
يتوىل جملس الدائرة إبداء الرأي أو تقدمي مقرتحات خاصة يف املواضيع التالية :
الفصل ّ :113
 تركيز التجهيزات اجلماعية ذات القرب وهتيئتها واملتعلقة بالثقافة والرياضة والشؤون اإلجتماعية و اإلقتصاديةواليت ختص سكان الدائرة دون غريها.
 التصرف يف التجهيزات اجلماعية املشار إليها بالفقرة السابقة بإتفاق بني اجمللس البلدي وجملس الدائرة بعدإعداد جرد حملتوياهتا.
 إحداث أو مراجعة خمتلف الوثائق والعمليات العمرانية اليت ختص تراب الدائرة. مقدار املساعدات املزمع إسنادها إىل خمتلف اجلمعيات وبقية األفراد املنتفعني مبنطقة الدائرة. إعداد الربامج السنوية املتعلقة بالنظافة والعناية بالبيئة مبنطقة الدائرة ومتابعة تنفيذها.19

 املسامهة يف إعداد برنامج اإلستثمار البلدي وبرنامج التجهيز البلدي بإقرتاح مشاريع الدائرة وبرامج حتسنيالتجهيزات األساسية والتهذيب العمراين.
ويضع جملس الدائرة على ذمة املتساكنني سجال لآلراء يف شكل ورقي وإلكرتوين.
الفصل  :114جيتمع جملس الدائرة وجوبا مرة كل شهر وكلما دعت احلاجة لذلك بدعوة من رئيس جملس الدائرة أو
بطلب من أغلبية أعضاء اجمللس.
يرتأس رئيس الدائرة جلسات جملسها وعند التعذر يكلف عضوا لنيابته.
يتوىل رئيس الدائرة ضبط جدول األعمال ويوجه نسخة منه إىل رئيس البلدية سبعة أيام قبل إنعقاد اجللسة .
تنطبق األحكام املتعلقة بدعوة أعضاء اجمللس البلدي لإلنعقاد على الدعوة إىل جلسات جملس الدائرة .
يسهر رئيس الدائرة على حفظ النظام باجللسة.
تدون حماضر جلسات جملس الدائرة يف دفرت مرقم يعد خصيصا ويوقّع وجوبا من طرف رئيس الدائرة.
الفصل ّ :115
يتوىل رئيس الدائرة توجيه تقارير وحماضر جلسات جملس الدائرة لرئيس البلدية خالل مثانية أيام من تاريخ إنعقادها.
الفصل  :116تنطبق كل األحكام املتعلقة حبق النفاذ إىل املعلومة واحملمولة على البلدية على الدائرة البلدية.

البابّالثامنّّ:اآللياتّالتشاركيّةّللحوارّوالتّشاور ّ
الفصل  :117تطبيقا ألحكام جملة اجلماعات احمللية  ،حيدث اجمللس البلدي آليات تشاركية للحوار والتشاور لتمكني
املواطنات واملواطنني واجلمعيات من املسامهة يف إعداد برنامج عمل البلدية ومتابعته .
الفصل  :118ميكن لرئيس اجمللس البلدي بالتعاون مع أعضاء املكتب عقد لقاءات عمومية مرتني يف السنة مع املواطنات
واملواطنني والفاعلني اإلقتصاديني واإلجتماعيني ومجعيات اجملتمع املدين لدراسة مواضيع عامة تدخل يف إختصاصات
البلدية واإلطالع على آرائهم بشأهنا وكذلك إلخبار املواطنات واملواطنني بالربامج التنموية املنجزة أو املوجودة يف طور
اإلجناز.
ينظّم هذا اللقاء مببادرة من الرئيس أو من الفاعلني املعنيني أو من طرف هيئة متثل املواطنات واملواطنني.
ميكن لرئيس اجمللس البلدي أن يدعو رؤساء اللجان املعنية حلضور هذه اجللسات.
ويوجه الدعوة إىل األطراف املعنية ويعلّق
الفصل :119حي ّدد رئيس اجمللس مكان وتاريخ وساعة إنعقاد هذه اللقاءات ّ
األقل قبل إنعقاده.
موعد هذا اللقاء مبقر البلدية ومقرات الدوائر البلدية  3أيام على ّ

الفصل :120ميكن ألعضاء اجمللس حضور هذه اللقاءات ويعني رئيس اجمللس أحد األعضاء أو أحد موظفي البلدية
الصادرة عنه.
إلعداد تقرير حول أشغال هذا اللقاء والتّوصيات ّ
الفصل :121ميكن لرئيس اجمللس عرض تقارير اللقاءات واجللسات املشار إليها يف املواد أعاله على مكتب اجمللس
قصد إدراجها يف جدول أعمال الدورة املوالية للمجلس البلدي للتداول بشأهنا.
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الفصل :122ال ميكن أن تكتسي اللقاءات واجللسات املشار إليها يف املواد أعاله طابعا سياسيا أو إنتخابيا أو أن
ويتحمل أعضاء اجمللس البلدي املسؤولية حول أفعاهلم املرتكبة
تكون بطلب من حزب أو مجعية تابعة حلزب أو نقابة.
ّ

أثناء اإلجتماعات املذكورة  .كما أن هذه اللقاءات جمرد أعمال حتضريية وإستشارية وال ميكن الطعن يف حماضرها.

البابّالتاسعّّ:أحكامّختاميـــــة ّ
ّ
العنوان األول :تنظيم إستعمال القـاعات التـابعة للبلدية

الفصل :123يضع رئيس اجمللس قائمة تتضمن القاعة أو القاعات والتجهيزات اليت تتوفر عليها البلدية واليت ميكن
وضعها على ذمة جلان اجمللس وهياكله.
الفصل  :124يضع اجمللس جدوال زمنيا يعلّق مبقر البلدية يبني فيه تاريخ إستغالل القاعة أو القاعات واهليكل أو اهلياكل
املخصصة هلا.
اليت ستشغلها واملدة الزمنية
ّ

العنوان الثـاني :تعديل النظام الداخلي

الفصل :125ميكن تعديل مقتضيات هذا النظام بناء على طلب من الرئيس أو بطلب موقع من ثلث األعضاء املباشرين
باجمللس.
الفصل :126يف حال تبني يف املمارسة أن بعض مقتضياته خمالفة للمقتضيات القانونية والتنظيمية اجلاري هبا العمل ،
لكل عضو باجمللس احلق يف إعداد مشروع تعديل هذا النظام و على رئيس اجمللس عرضه على اجمللس يف أقرب دورة له
من أجل التداول بشأنه واملصادقة عليه حىت يكون مطابقا للقوانني اجلاري هبا العمل.
الفصل  :127يعرض مشروع التعديل على اجمللس لدراسته والتصويت عليه طبقا ملقتضيات جملة اجلماعات احمللية.

العنوان الثـالث :أحكام أخرى
الفصل :128تطبيقا ألحكام جملة اجلماعات احمللية  ،يعترب هذا النّظام الداخلي ملزما لكافة أعضاء اجمللس البلدي
وأجهزته وهياكله و يسهر رئيس اجمللس أو عند اإلقتضاء من ينوبه على حسن تطبيق أحكامه بعد دخوله حيّز التّنفيذ .

21

