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 المتعلقة بتنصيب المجلس البلدي الجديد. 2018 جويلية04 وعلى مداولة المجلس البلدي بتاريخ 

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

النظام الداخلي للمجلس البلدي لبلدية الـشـابــة

الباب الوأل

في الحأكام العامة

: بلدية الشابة جماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية والستقللية المالية والدارية يدير شؤونها مجلسالفصل الوأل
منتخب وفق مبدأ التدبير الحر في إطاار وحدة الدولة. 

: يضبط هذا النظام الداخلي قواعد تسيير أشغال المجلس البلدي وهياكله وكيفية انعـقـاد جلـسـاته واجتماـعـات2الفصل 
كمـا يضـبط الحكـام المتعلقـة بالمسـائل المنصـوص عليهـا لجانه وممارسة المجلس ورئيسه وهيـاكله لصـلحياتهم. 

 من مجلة الجماعات المحلية. 225 و222 و215بالفصول 

: يعتبر هذا النظام الداخلي ملزما لكافة أعضاء المجلس وهياكله ويـسـهر رئـيـس المجـلـس أو عـنـد القتـضـاء3الفصل 
من ينوبه على حسن تطبيق أحكامه بعد دخوله حيز التنفيذ. 

الباب الثاني

في جلسات المجلس البلدي

القسم الوأل

في تركيز المجلس البلدي

 أيـام مـن تاريـخ العلن النهـائي للنتائـج وفقـا8: تعقـد الجلسـة الولـى للمجلـس البلـدي فـي أجـل أقصـاه 4الفـصـل 
من مجلة الجماعات المحلية.  216لمقتضيات الفصل 

: تخصص الجلسة الولى لداء القسم وإنتخاب رئيس المجلس ومـسـاعديه وتوزـيـع حـصـص اللـجـان البلدـيـة5الفصل 
بين القائمات. 

: توجه الدعوة لكافة أعضاء المجلس البلدي الذين تم التصريح بفوزهم ـفـي النتخابـات البلديـة وـفـق النتاـئـج6الفصل 
النهائية على العـنـاوين المضـمنة بمطلـب الترشـح الـمـودعا لـدى الهيئـة العلـيـا المـسـتقلة للنتخاـبـات مـن خلل رـسـالة

أو بأي وسيلة تبليغ تترك أثارا كتابيا في أجل ل يقل عن ثالثاة أيام ـمـن تارـيـخ مضمونة الوصول مع العلم بالبلوغ 
موعد انعقاد الجلسة. 

: يتم إعلم متساكني البلدية بتاريخ الجلسة الولى للمجلس البلدي ببلغ يعلق بمقر البلدـيـة وـيـدرج بموقعـهـا7الفصل 
اللكتروني إن وجد. 



ن غيـر مقـرات الوليـة أو المعتمديـة8الفصل  : تعقد الجلسة بمقر البلدية أو بأي فضاء آخـر ملئـم بـتراب البلديـة م
النفاذ إليه والمن وتضمن فيه الصبغة العمومية للجتماعا ومبدأ الحياد.  تتوفر فيه شروط 

 أـيـام ـمـن5: يتولى الكاتب العام للبلدـيـة اـسـتكمال إـعـداد المتطلـبـات اللوجـسـتية لتيـسـير انعـقـاد الجلـسـة قـبـل 9الفصل 
تاريخها كما يتولى: 

 مسك دفتر مرقم لتسجيل الحضور.-

 إعداد مشروعا محضر الجلسة الوـلـى للمجـلـس البـلـدي (محـضـر التنـصـيب) عـلـى أن يؤـشـر علـيـه ـمـن قـبـل كاـمـل-
العضاء لنشره فيما بعد حسب الجراءات المعمول بها. وفي صورة تغيب الكاتب الـعـام أو ـعـدم وـجـوده يـتـم تعيـيـن

أحد موظفي البلدية (إطاار) لنجاز العمال المذكورة في الجال المطلوبة. 

 ـمـن مجلـــة الجمـــاعات المحلـيـة213- يتولى الكاتب العام إعداد ورقة تتضمن نص القسم طابـقـا لمقتـضـيات الفـصـل 
وتوفير نسخ بعـدد أعضــــاء المجلـــس البلدي وتسخيــــــــــر أعوان من البلدـيـة لـسـناد أـشـغال الجلـسـة الوـلـى ـفـي

عملية القتراعا. 

: ل تكون الجلسة قانونية إل بحضور أغلبية أعضاء المجلس. وفـي صـورة عـدم اكتمـال النصـاب يـدعى10الفصل 
المجلس للنعقاد بعد ثالثاة أيام على القل من تاريخ الجلسة الولى وتكون الجلسة في هذه الحاـلـة قانونـيـة مهـمـا ـكـان

 من مجلة الجماعات المحلية. 220عدد العضاء الحاضرين وفقا لمقتضيات الفصل 

: يترأأسّ الجلسة العضو الكبر سنا من العضاء غير المترشحين لرئاسة البلدية وذلك إـلـى غاـيـة انتـخـاب11الفصل 
الرئيس الذي يتسلم رئاسة الجلسة مباشرة بعد انتخابه. 

: يتولى رئيس الجلسة دعوة أعـضـاء المجلـس البلـدي الحاـضـرين لداء القـسـم المنصـوص عليـه بالفـصـل12الفصل 
 من المجلة بحضور رئيس المحكمة البتدائية المختصة أو من ينوبه. 213

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

وعلى كل عضو متغـيـب أن يتـولى آداء القسـم لـدى رئـيـس المحكـمـة البتدائـيـة أو مـن يـنـوبه قـبـل مباـشـرة عضـويته
بالمجلس البلدي ويرافقه الكاتب العام للبلدية لعداد محضر في الغرض. 

 ـمـن6: يتولى رئيس الجلسة، قبل الشروعا في انتخاب رئيس البلدية، تذكير الحضور بمقتـضـيات الفـصـل 13الفصل 
مجلة الجماعات المحلية المتعلق بتفرغ رؤساء المجالس المحلية. 

 (خامـسـا) مـن القـانون الساـسـي المتعـلـق بالنتخاـبـات والـسـتفتاء يترـشـح117: وفقا لمقتضيات الفـصـل 14الفصل 
رؤساء القائمات الفائزة في النتخابـات لمنصـب رئيـس المجلـس البلـدي وذلـك ـفـي جلـسـته الولـى و ينتخـب رئيـس
المجلس من طارف العضاء انتخابا حرا، ـسـريا، نزيـهـا وـشـفافا. ويـكـون رئيـسـا للمجـلـس المترـشـح المتحـصـل عـلـى

الغلبية المطلقة للصوات. 

وـفـي ـصـورة ـعـدم حـصـول أي ـمـن المترـشـحين عـلـى الغلبـيـة المطلـقـة، تنـظـم دورة ثاانـيـة، يتـقـدم لـهـا المترـشـحان
المتحصلن على الرتبة الولى والثانية حسب عـدد الـصـوات المتحـصـل عليـهـا ـفـي اـلـدورة الوـلـى. ويـكـون رئيـسـا
للمجلس المترشح المتحصل على أكثر الصوات. وفي حالة تساوي الصوات بين المترشحين يتم تغليب الصغر. 

: على إثار العلن عن نتائج انتخاب رئيس المجلس البلدي يتولى رئـيـس الجلـسـة تـسـليم الرئاـسـة للرئـيـس15الفصل 
المنتخب. 



: يتولى المجلس البلدي برئاسـة الرئيـس المنتخـب وخلل الجلسـة الوـلـى تحدـيـد ـعـدد مسـاعديه علـى أل16الفصل 
ـس245يتجاوز عددهم الربعة وفقا لمقتضيات الفصل   من مجلة الجماعات المحلية. يتم انتخاب المساعد الول لرئـي

المجلس بنفس الصيغة التي تمت بالنسبة للرئيس على أن يكون المترشحين من جنس مختلف عن جنس الرئيس. 

يتم انتخاب المساعد الثاني بنفس الصيغة التي تمت بالنسبة للرئيس، وفي حالة كان ـسـن رئـيـس المجـلـس أو المـسـاعد
سنة ل يتم اعتماد قاعدة السن في هذا الترشح.  35الول أقل من 

ـم يتم انتخاب بقية المساعدين كل على حدة وفق نفس الجراءات ويتم ترتيبهم تباعا بعد المساعد الثاني حـسـب ترتيبـه
في القتراعا.

يعتبر المساعد الول نائب أول لرئيس المجلس البلدي ويعتبر المساعد الثاني نائبا ثااني لرئيس المجلس البلدي. 

وانه المختـار17الفصل  ن أعضـاء المجلـس البلـدي خلل الجلسـة الولـى للمجلـس ايـداعا عن : يتـولى كـل عضـو م
والعنوان اللكتروني عند توفره الذي يتعين توجيه الدعوات إلـيـه درءا لـكـل تـجـاوز ولـضـمان وـصـول اـلـدعوات ـفـي

البان ورقم هاتفه الجوال و يكون العنوان المودعا العنوان المعتمد عند كل نزاعا محتمل.

القسم الثاني

في جلسات المجلس البلدي

: يعقد المجلس البلدي سنويا أربع دورات عادية خلل الشهر التالية كما يلي:18الفصل 

- الدورة الولى: نهاية السبوعا الثاني من شهر مارسّ 

- الدورة الثانية: نهاية السبوعا الثاني من شهر جوان

- الدورة الثالثة: نهاية السبوعا الثاني من شهر سبتمبر

- الدورة الرابعة: نهاية السبوعا الثاني من شهر ديسمبر

يجتمع المجلس خلل النصف الثاني من الشهر النفة الذكر. 

تنعقد دورات المجلس خلل نهاية السبوعا إل في الحالت الستثنائية أو لموجبات العطل الرسمية. 

 يوـمـا، يخصـصـها المجـلـس15يتم عقد جلسات سنوية خلل شهر أكـتـوبر قـبـل تارـيـخ المـصـادقة عـلـى الميزانـيـة بـــ 
لمناقشة مختلف تقارير اللجان بحضور أعضاء اللجنة من غير أعضاء المجلس البلدي. 

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

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 

 جلسات. 04ل يتجاوز عدد جلسات الدورة في كل الحالت 

يحدد المجلس البلدي باقتراح من المكتب البلدي تواريخ الجلسات. 

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



: يمكن للمجلس البلدي أن يعقد جلسات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من20الفصل 
ثالث أعضائه وبطلب من عشر الناخبين المسجلين بالسجل النتخابي على أن يكون هذا الطلب مصــحوبا بالموضــوعا

أو المواضيع المقترح إدراجها بجدول العمال. 

: يجتمع المجلس البلدي بمقر البلدية. غـيـر أـنـه يمـكـن لرئـيـس المجـلـس البـلـدي لـسـباب موـضـوعية وبـعـد21الفصل 
التشاور مع المكتب البلدي الدعوة للجلسة بمكان آخر ـبـتراب البلدـيـة عـلـى أن تـتـوفر فـيـه ـشـروط النـفـاذ إلـيـه والـمـن

وتضمن فيه الصبغة العمومية للجتماعا ومبدأ الحياد. 

: جلسات المجلس البلدي علنية ويحضر العموم أشـغالها ويعلـن عـن تاريـخ انعقادـهـا عـن طارـيـق التعلـيـق22الفصل 
بمدخل البلدية وبمختلف وسائل العلم المتاحة. 

: يمكن للمجلس المـصـادقة عـلـى ـسـرية الجلـسـة بطـلـب ـمـن ثاـلـث أعـضـاءه أو ـمـن رئيـسـه وبموافـقـة ثاـلـثي23الفصل 
العضاء الحاضرين. في حالة إقرار جلسة سرية يأمر الرئيس بإخلء القاعة من العموم ومن ممثلي المجتمع المدني
ووسائل العلم وجميع الشخاص الذين ل علقة لهم بجدول أعمال الجلسة قبل متابعة أشغالها. عندما ينتفي الســبب
الذي تطلب عقد جلسة سرية يمكن للمجلس وفق نفس الـجـراءات المنـصـوص عليـهـا بـهـذا النـظـام اـلـداخلي اـسـتئناف

الجلسة في صيغتها العلنية. 

ويمـكـن لرئـيـس المجـلـس البـلـدي أن : يحضر الكاتب العام للبلدـيـة جلـسـات المجـلـس اـلـذي يـتـولى كـتـابته. 24الفصل 
يستدعي إطاارات من أعـوان البلديـة أو أي شـخص مختـص يمكـن أن يفيـد برأيـه لـدى المجلـس دون المشـاركة فـي

التصويت ول يمكن لهم أخذ الكلمة إل بإذن من الرئيس مع التزام الحياد المطلق. و يكون رأيهم استشاريا. 

القسم الثاني

في الدعوات لجلسات المجلس البلدي

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

: توجه الدعوات عن طاريق بريد مضمون الوصول أو بأي وسيلة تترك أثارا كتابـيـا إـلـى عـنـاوين أعـضـاء26الفصل 
ـد المجلس المختارة  ـاوينهم بالبرـي والتي أودعوها لدى البلدية أثاناء الجلسة الولى للمجلس كما يمكن توجيهها إـلـى عـن

اللكتروني متى أمكن إثابات بلوغها.

: توجه الدعوات قبل النعقاد بصفة فردـيـة إـلـى كاـفـة أعـضـاء المجـلـس مرفـقـة بـجـدول أعـمـال الجلـسـة أو27الفصل 
الجلسات اـلـتي ـسـيعقدها المجـلـس وبملحوـظـات تفـسـيرية ـحـول المـسـائل اـلـتى ـسـتعرض عـلـى الـتـداول أثاـنـاء الجلـسـة
والوثاائق ذات الصلة بالنقاط المدرجة في جدول العمال وجوبا بتـقـارير اللـجـان وتـحـدد اـلـدعوة ـيـوم وـسـاعة ومـكـان

الجلسة. 

عند التأكد من عدم استدعاء مستشار بمكتوب رسمي في جلسات المجلس البلدي يمكنه الطـعـن ـفـي ـشـرعيته و طاـلـب
إعادة انعقاده و يطبق نفس الجراء على أعضاء اللجان.

يتم تضمين الدعوات بدفتر مخصص لمداولت المجلس مرقم ومؤشر على كل صفحة من ـصـفحاته ـمـن قـبـل رئـيـس
المجلس ومن يقوم بكتابة المجلس كما يدرج بالموقع اللكتروني للبلدية إن وـجـد ويـتـم تعلـيـق اـلـدعوة للعـمـوم بـمـدخل

مقر البلدية. 

: يتم توجيه الدعوات من قبل رئيس المجلس إلى أعضاء المجلس خمـسـة عـشـر يوـمـا قـبـل تارـيـخ اجتـمـاعا28الفصل 
المجلس على القل. في حالة التأكد يتم اختصار الجل إلى يومين ويتم الجتماعا حال في حالة التأـكـد القـصـوى غـيـر
أنه يرجع للمجلس البلدي تقدير حالة التأكد عند عقد الجلسة المتأكدة ويمكنه تأجيل النـظـر ـفـي ـجـدول أعـمـال الجلـسـة



 يوـمـا15إلى جلسة لحقة. يتعين وجوبا توجيه ملفات الصفقات والعـقـود قـبـل خمـسـة أـيـام ـمـن انعـقـاد الجلـسـة وقـبـل 
بالنسبة لمشروعا الميزانية. 

القسم الثالث

في جدوأل العمال

: يضبط رئيس المجلس جدول العمال بالتعاون مع أعضاء مكتب المجلس. 29الفصل 

ن2018 من مجلة الجماعات المحليـة لسـنة 206: تطبيق الفصل  مكرر29الفصل   الخـاص بالغيـاب و المتنـاعا ع
آدىء المهام على أعضاء المجلس البلدي.

: يتم إعلم العموم بجدول العمال وتاريخ وتوقيت الجلسة ومكان انعقادها في نفس يـوم تـوجيه اـلـدعوات30الفصل 
للعضاء من خلل النشر بكل الوسائل المتاحة والتعليق بمقر البلدية. 

: يمكن لعضاء المجلس أن يقدموا للرئيس بصـفة فرديـة أو جماعيـة طالبـا كتابيـا قصـد إدراج كـل نقطـة31الفصل 
تدخل في صلحيات المجلس في جدول العمال. يقدم الطلب في أـجـل ـشـهر عـلـى الـقـل قـبـل انعـقـاد الجلـسـة. يـكـون
رفض إدراج كل نقطة مقترحة معلل ويبلغ لمقدم الطلب ويحاط المجلس علما عـنـد إفتـتـاح الجلـسـة بالنـقـاط المقترـحـة
التي تم رفضها دون مناقشتها ويدون ذلك وجوبا في محضر الجلسة. وفي ـحـال تـقـدم نـصـف أعـضـاء المجـلـس عـلـى
القل بطلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صلحيات المجلس في جدول العمال فإنها تسجل وجوـبـا ـفـي ـجـدول

أعمال الجلسة. 

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

: يمكن لعضاء المجلس بصفة فردية أو جماعية توجيه أسئلة كتابية لرئيس المجلس حول كل مسألة تهــم32الفصل 
صلحيات المجلس على أن يكون السؤال محددا دون توجيه تهم إلى جهة معينة أو خدمة أغراض تـهـم أـحـد أعـضـاء
المجلس سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيل عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه. 

ـل تودعا السئلة المذكورة موقعة من قبل العضو أو أحد أعضاء المجموعة المعنية لدى كتابة المجلس شهرا على الـق
قبل انعقاد دورة المجلس وترتب حسب تاريخ التوصل بها وتسجيلها. 

: يجيب رئيس المجلس أو أحد مساعديه عن السئلة المبرمجة في الجلسة المخصصة لذلك. 33الفصل 

تعطى الكلمة خلل الجلسة المخصـصـة للجـواب ـعـن الـسـئلة الكتابـيـة لـصـاحب الـسـؤال أو أـحـد أعـضـاء المجموـعـة
المعنية لتقديم ملخص عن السؤال في مدة ل تتجاوز ثالثا دقائق. 

يتولى الرئيس أو أحد مساعديه الجابة عن السؤال الكتابي في مدة ل تتجاوز ثالثا دقائق. 

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

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

ـد34الفصل  : إذا تعذر على العضو الذي تقدم بالسؤال الكتابي، بصفة فردية، حضور الجلسة يمكن أن ينوب عنه أـح
أعضاء المجلس في عرض هذا السؤال بتفويض مكتوب من العضو المتغيب، وفي حاـلـة ـعـدم اـسـتيفاء ـهـذا الـشـرط،

يؤجل عرض السؤال والجواب عنه إلى الجلسة الموالية. 



: يمكن لعضاء المجلس البلدي بصورة فردية أو جماعية توجيه أسئلة ـشـفاهية لرئـيـس البلدـيـة أو لـحـد35الفصل  
مساعديه أو لرؤساء اللجان أو رؤساء الدوائر حول مسائل تهـم أعـمـال البلدـيـة ـفـي آخـر الجلسـة قـبـل ختمـهـا وـتـدون

ضمن محضر الجلسة. 

ـة الجلســة وتضــمن بالمحضــر. ـي بداـي ـس الجلســة ـف ـى رئـي ـل أصــحابها إـل ـن قـب ـوجيه الســئلة الشــفاهية ـم ـم ـت يـت
لرئيس المجلس أو، بإذن منه، لحد من وجهت إليهم الـسـئلة الجابـة آـخـر الجلـسـة غـيـر أنـه يمـكـن للرئـيـس اعتبـارا
لهمية السئلة أو طابيعتها أن يؤجل الجابة عليها على أن تتم في آخر الجلسة اللحقة مباشرة وتدرج مباشرة وجوبـا

ضمن جدول أعمالها. 

يمكن تنظيم جلسات استماعا لرئيس المجلس البلدي أو لحد مساعديه ورؤساء الدوائر ورؤساء اللجان. 

: يمكن لرئيس المجلس أو لمن وجهت له السئلة الكتابية أو الشفاهية أن يضم مجموـعـة ـمـن الـسـئلة ذات36الفصل 
الموضوعا الواحد ويجيب عنها بإجابة واحدة ول يعقب على إجابته إل مرة واحدة وللرئيس أو لـمـن وـجـه ـلـه الـسـؤال

الرد على التعقيب بصورة نهائية. 

: ل يمكن أن تكون السئلة الكتابية أو الشفاهية متعلـقـة بمواـضـيع ل تـخـص المـصـالح البلدـيـة أو متـضـمنة37الفصل 
توجيه تهم للغير بصورة شخصية. لرئيس المجلس المتناعا عن الجابة في هذه الحالت أو في صورة تعلق الســؤال

بموضوعا تم التداول حوله سابقا ويتم إعلم العضاء المعنيين بذلك كتابيا. 

: تدون السئلة والجوبة المقدمة في محضر الجلسة، ويتم نشره بكل الوسائل المتاحة وتعليقه بمقر البلدية38الفصل 
 أيام. 7خلل 

الباب الثالث

في تسيير الجلسات

القسم الوأل

في تنظيم حأضور جلسات المجلس البلدي

: يعتبر حضور أعضاء المجلس البلدي لجلساته اجباريا. 39الفصل 

: يمضي كل عضو حضر بقاعة الجلسة، ل بمقر البلدية، على ورقة الحضور قبل افتـتـاح أـشـغال الجلـسـة40الفصل 
وعلى الذين التحقوا بقاعة الجلسة بعد افتتاح أشغال الجلسة المضاء بورقة الحضور قبل المشاركة في المداولت. 

: يتم تخصيص مكان لرئيس المجلس ومساعديه ورؤساء الدوائر عند القتضاء وتوزعا بقـيـة المقاـعـد بـيـن41الفصل 
بقية العضاء باتفاق بين رئيس البلدية وأعضاء المجلس وعند التعذر يتم التوزيع حسب اـلـترتيب البـجـدي للـحـرف

الولى لسماء العضاء. 

في حالة استدعاء ممثل الدولة لحضور الجلسة فإنه يجلس إلى جانب رئيس الجلسة. 

يتم تخصيص مكان بجانب رئيس الجلسة لممثل عن المجلس الجهوي. 

: يخصص بقاعة الجلسة وجوبـا مكانـا لممثـلـي المجتـمـع الـمـدني ووسـائل العلم والمـواطانين ـفـي حـدود42الفصل 
المقاعد المتوفرة. 



: يرفع الرئيس الجلسة مؤقتا عندما يطلب ذلك ثالث العضاء الحاضرين أو رئـيـس قائـمـة عـلـى أن ل تـقـل43الفصل 
 دقيقة. 20دقائق ول تزيد عن  10مدة التوقف عن 

القسم الثاني

في النصاب القانوني لعقد الجلسة

: ل تكون مداولت المجلس البلدي و المكتب البلدي قانونية إل بحضور أغلبية أعضائه. 44الفصل 

: يتم انتظار اكتمال النصاب القانوني خمسة عـشـر دقيـقـة بـعـد الـسـاعة المـقـررة لعـقـد الجلـسـة ـمـع إمكانـيـة45الفصل 
التمديد بخمسة عشر دقيقة إضافية بقرار من رئيس الجلسة. 

عند عدم توفر النصاب القانوني يتم إعادة الدعوة لنعقاد المجلس البلدي في أـجـل ثالثـاـة أـيـام عـلـى الـقـل وعـنـد ـعـدم
توفر النصاب مرة أخرى يجتمع المجلس بقاعة الجلسة وفي التوقيت المبينين بالـسـتدعاء مهـمـا ـكـان ـعـدد العـضـاء

الحاضرين وينعقد المجلس آنذاك في موعده ومكانه. 

: عند مغادرة أعضاء من المجلس أثاناء الجلسة فإنه يتم التثبت من توفر النصاب قـبـل التـصـويت عـلـى أي46الفصل 
مداولة. 

وفي صورة عدم اكتمال النصاب، يدعى المجلس للنعقاد بعد ثالثاة أيام على القل مهما كان عدد الحضور. 

القسم الثالث

في كتابة المجلس البلدي

: يتولى كتابة المجلس الكاتب العام للبلدية وفي صورة غيابه أو عدم وجود كاتب عام بالبلدية يعين رئـيـس47الفصل 
المجلس أو من ينوبه في بداية كل جلسة أحد العضاء للقيام بالكتابة بمساعدة أحد موظفي البلدية.

يساعد المكلف بكتابة المجلس رئيس الجلسة في عملـيـة احتـسـاب النـصـاب الـقـانوني وتلوة ـجـدول العـمـال ومتابـعـة
عمليات التصويت ونتائجها. 

القسم الرابع

في تنظيم مناقشات المجلس البلدي

: يفتتح الرئيس الجلسة بعد التثبت من توفر النصاب بالمـنـاداة علـى العـضـاء الحاـضـرين ويـذكر بـجـدول48الفصل 
العمال ويعرض النقاط المدرجة به للمناقشة التي تتضمن وجوبا كأول نقطة فـيـه تـقـديم رئـيـس البلدـيـة أو ـمـن يـنـوبه
لملخص للملحظات وتساؤلت المتساكنين والمجتمع المدني الواردة بالسجل المـعـد للـغـرض وـمـا ـتـم ـفـي ـشـأنها ـمـن

إجراءات. 

يمكن تغيير ترتيب النقاط المدرجة بجدول العمال باستثناء النقطة الولى المنصوص عليها بالفقرة الوـلـى ـمـن ـهـذا
الفصل وذلك باقتراح من رئيس الجلسة وموافقة أغلبية العضاء الحاضرين. 

: تتم مناقشة التقارير ومشاريع المداولة كما يلي: 49الفصل 



- يتم تقديم مشروعا المداولة من قبل رئيس اللجنة المكلف بالقطاعا موضوعا المشروعا أو مقررها.

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

- تتم المناقشة وفق الجراءات المنصوص عليها بهذا النظام الداخلي. 

: رئيس الجلسة مسؤول عن حفظ النظام بالجلسة وله أن يأمر بمغادرة كل من يتسبب في الخلل بالنـظـام50الفصل 
في القاعة ويمكنه عند القتضاء الستعانة بالقوة العامة لضمان السير العادي للجلسة وحماية المن بها. 

: يمنح رئيس الجلسة الكلمة إلى العضاء الراغبين في التدخل حسب ترتيب تسجيلهم في قائمة المتدخلين.51الفصل 

يمكن للرئيس إعداد قائمة ثاانية لتدخلت العضاء إذا استدعت أهمية الموضوعا ذلك. 

ل يمكن لي عضو من أعضاء المجلس البلدي باستثناء مساعدي الرئيس ورئيس اللجـنـة المعنـيـة بالنـقـاش أن يتـنـاول
الكلمة أكثر من مرتين في نفس الموضوعا. 

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

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

: إذا كان تدخل أحد العضاء خارجا عن موضوعا النقطة بجدول العمال أو تجاوز المدة المخصـصـة ـلـه53الفصل 
أو تجاوز حدود اللياقة والدب جاز لرئيس الجلسة قطع الكلمة وعند عدم امتثاله التنبيه عليه بقـطـع ـصـوت المـصـدح

 من النـظـام اـلـداخلي النـمـوذجي36ثام تسجيل إخلله بمحضر الجلسة وعند القتضاء تطبيق الحكام الواردة بالفصل 
للمجالس البلدية. 

ـانون أو54الفصل  ـبيق الـق : عندما يتعلق المر بسير النقاش أو بجدول العمال أو بلفت النتباه إلى مسألة تتعلق بتـط
بالنظام الداخلي جاز لي عضو من أعضاء المجلس التدخل بالولوية بعد إذن رئيـس الجلسـة فـي إطاـار نقطـة نظـام

على أل تتجاوز مدة تدخله الدقيقتين. 

ل يحق لي عضو من أعضاء المجلس أن يقاطاع عضوا آخر أثاناء تناوله الكلمة ويذكر الرئيس العضو أو العضــاء
الذين يقاطاعون أو يهاجمون زملئهم أثاناء تناولهم الكلمة بوجوب مراعاة النضباط واحترام القانون. 

ـع55الفصل  : إذا وقع ما من شأنه أن يخل بالسير العادي للجلسة من قبل عضو أو بعض العضاء أمكن للرئيس رـف
الجلسة مؤقتا على أن تستأنف الجلسة خلل نفس اليوم. 

: يحجر على أي عضو من أعضاء المجلس البلدي المشاركة في المناقشات أو التصويت على المــداولت56الفصل 
التي تتعلق بموضوعا له مصلحة شخصية فيها مباشرة أو ـعـن طارـيـق الناـبـة وبـصـورة عاـمـة ـكـل ـحـالت تـضـارب

المصالح و عليه التصريح بذلك. كما يمكن إثاارة وضعيات تضارب المصالح من باقي أعضاء المجلس أو رئيسه. 

وعليه في هذه الحالت النسحاب من الجلسة، ويتم تسجيل هذا النسحاب من الجلـسـة بالمحـضـر بطـلـب مـن العـضـو
المعني. 

القسم الخامس

في التصويت

: باستثناء الحالت المنصوص عليها بمجلة الجماعات المحلية تؤخذ مـقـررات المـجـالس البلدـيـة بالغلبـيـة57الفصل 
المطلقة للعضاء الحاضرين على أن ل تقل عن ثالث أعضاء المجلس البلدي.



ل يمكن التصويت بالوكالة. 

يجري التصويت علنية. وإذا تساوت الصوات، يكون صوت الرئيـس مرجحـا وتـدرج أسـماء المصـوتين بمحضـر
الجلسة. 

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

يعبر عن التصويت بالموافقة ب"نعم" و عن التصويت بالرفض ب "ل" وـفـي حاـلـة المتـنـاعا بلـفـظ "ممتـنـع". و ذـلـك
بطريقة رفع اليد. 

: يعاين رئيس المجلس البلدي نتائج التصويت بعد احتساب المكلف بكتابة المجلس الصوات و ـيـدرج ـفـي59الفصل 
المحضر بيان التصويت الخاص بكل مصوت. ل يمكن إعادة عملية تصويت تمت بصورة قانونية صحيحة. 

: يمكن القتراعا ـسـرا كلـمـا طـاـالب ـبـذلك ثاـلـث العـضـاء الحاـضـرين عـلـى الـقـل وبموافـقـة ثاـلـثي أعـضـاء60الفصل 
المجلس الحاضرين ويكون القتراعا وجوبا سريا كلما دعي المجـلـس البـلـدي للنتـخـاب أو للـبـت ـفـي تـسـمية أو تـقـديم

ترشحات. 

يقدم العضاء الذين يرغبون في القتراعا سرا طالبا كتابيا أو برفع الـيـد إـلـى رئـيـس المجـلـس ويـتـم تـضـمين ذـلـك ـفـي
محضر الجلسة بعد التأكد من توفر نصاب تمثيل الثلث النف الذكر. 

عند التصويت السري في حالت التسمية أو تقديم ترشحات فإن نتيجة التساوي في الصوات يعـتـبر رفـضـا للمداوـلـة
المعروضة. 

عندما يتعلق التصويت السري بانتخاب أو بتسمية أو بتـقـديم ترـشـحات ولـم يـحـرز أي مترشـح علـى أغلبـيـة أصـوات
الحاضرين في دورة أولى فإنه يتم اجراء دورة ثاانية يتقدم إليها المترشحان المتحصلن على أكبر عدد من الصوات

في الدورة الولى وعند التعادل في الصوات يصرح بفوز أصغر المترشحين سنا. 

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

القسم السادس

في حأضور العموم جلسات المجلس البلدي

: مع مراعاة أحكام هذا النظام الداخلي تكـون جلـسـات المجـلـس مفتوـحـة للعـمـوم ـمـن ـمـواطانين ومنظـمـات62الفصل 
المجتمع المدني في حدود المقاعد المتوفرة بقاعة الجتماعا و المخصصة للعموم. 

: يخصص بقاعة الجتماعا مكان للموظفين والضيوف ولممثلي وسائل العلم. 63الفصل 

يتعين على العموم اللتزام بالـهـدوء و عـدم التـدخل للتعـبير عـن آرائهـم سـواء بالموافقـة أو برفـض المقـررات الـتي
يتخذها المجلس. كما ل يمكنهم ولوج المكان المخصص للمنتخبين دون إذن من رئيس المجلس. 

: يمكن تسجيل مداولت المجلس البلدي لغاية تيسير كتابة محضر جلسة مداولت المجلس. 64الفصل 

يمنع منعا كليا على العموم تصوير و تـسـجيل أـشـغال الجلـسـات بأـيـة وـسـيلة مـن الوـسـائل. كـمـا يحـجـر أثاـنـاء الجلـسـة
استعمال الهواتف الجوالة داخل قاعة الجلسة. 

: يمكن تسجيل أو تصوير أو نقل مداولت المجلس البلدي مع الخذ بعين العتبار للصلحيات الممنوحــة65الفصل 
 من مجلة الجماعات المحلية وأحكام هذا النظام الداخلي. 218لرئيس المجلس بمقتضى الفصل 



الباب الرابع

في اللجان البلدية

القسم الوأل

في اللجان القارة

 من مجلة الجماعات المحلية أحدثات اللجان القارة التالية تبعا لمداولة المجلس210: وفقا لحكام الفصل 66الفصل 
البلدي بتاريخ 

 أعضاء 06. لجنة الـشـؤون الــمــالــيــة والقـتـصـاديـة ومـتـابـعـة التصرف وتتكون من رئيس ومقرر و 1

 أعضاء07. لجنة الـــــــــنــظــافــــة والـــصــــــــحــــة والــــبـــــــيــــئـــــة وتتكون من رئيس ومقرر و 2

 أعضاء 04. لجنة شــــــــــــــــــــــؤون الــــــــمـــــرأة والســـــــــــــــــــرة وتتكون من رئيس ومقرر و 3

 أعضاء09. لجنة الشـــــــــــــغـــال والـــتـــهـــــيــئـــة الـــــــعــــمــــرانـية وتتكون من رئيس ومقرر و 4

 أعضاء07. لجنة الـــــشـــــؤون الداريـــــــة وإســـــــــــداء الــخـــدمــــات وتتكون من رئيس ومقرر و 5

 أعضاء04. لجنة الـــفـــنــــــون والــثــقــافــة والــتــربــيـــة والـــتــعــلــيــم وتتكون من رئيس ومقرر و 6

 أعضاء05. لجنة الـــــطـــــــفــــولــــة والـشـــــــــــــــــــبـاب والــريــاضــة وتتكون من رئيس ومقرر و 7

 أعضاء02. لجنة الشؤون الجتماعية والتشغيل وفاقدي السند وحاملي العاقة وتتكون من رئيس ومقرر و 8

 أعضاء04. لجنة الــمــســــــــاواة وتــكــافــؤ الــفـرص بـيـن الــجــنــســيــن وتتكون من رئيس ومقرر و 9

 أعضاء05. لجنة الـديـمــقــراطاــيــة الـتـشـاركـيـة و الـحـوكـمـة الـمـفـتوحة وتتكون من رئيس ومقرر و 10

 أعضاء04.لجنة العــــــــــلم والـتـواصــــــــــل والـتـقـــــــــيــيـــــــــــــم وتتكون من رئيس ومقرر و 11

 أعضاء05.لجنة الـــــــــــــــتــــــــــــعــــــــــاون الـــــلمـــــــــركــــــــزي وتتكون من رئيس ومقرر و 12

القسم الثاني

في مجالت اختصاصات اللجان القارة

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



: ـمـن أـهـم مـجـالت اختصاـصـاتها إـعـداد ومتابـعـة وتقيـيـم الميزانـيـةالشؤون المالـيـة والقتـصـادية ومتابـعـة التـصـرف
والحسابات الدارية وبرامج التمويل والمساهمات المالية والحسابات الخصوـصـية وتحوـيـل العتـمـادات والـقـتراض
والهبات والموارد الجبائية وغير الجبائية والرقابة ومتابعة التصرف الـمـالي. كـمـا تهـتـم اللجـنـة بالـشـؤون القتـصـادية
للبلدية بما في ذلك برنامج التنمية البلدي والسواق البلدية والرخص الدارية المتعلقة بالنشطة القتصادية والتجارية
والمراقبة القتصادية وإـحـداثا منـاطاق النـشـطة القتصـادية والمـعـارض والتظـاهرات القتـصـادية. وـكـل مـا يتعلـق

بالمواضيع ذات العلقة وفي حدود اختصاصات البلدية. 

 : من أهم مجالت اختصاصاتها كل ما يتعلق بالتراتيب الصحية والتنظـيـف (رـفـع الفـضـلتالنظافة والصحة والبيئة
وتجميعـهـا وفرزـهـا) والـحـد ـمـن الوبـئـة ومقاوـمـة الكلب الـسـائبة والحـشـرات ومتابـعـة عملـيـات الـسـعاف ومراقـبـة
المسالخ. كما تهتم بمقاومة التلوثا والتصرف في المنتزهات والمناطاق الخضراء وتعهد التجهيزات العمرانية وحماية

الشريط الساحلي والودية والسباخ وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات العلقة وفي حدود اختصاصات البلدية. 

 : من أهم مـجـالت اختصاـصـاتها إـعـداد وتنفـيـذ ومتابـعـة البراـمـج المتعلـقـة بالحاطـاـة بالـسـرةشؤون المرأة والسرة
ومقاومة العنف السري ومحو المية و رعاية الطفولة... وحسن تسيير الخدمات الموجهة للمرأة والسرة و الطفولة

وتطوير أنظمتها ومتابعة تنفيذها وتقييمها وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات العلقة وفي حدود اختصاصات البلدية. 

: من أهـم مجـالت اختصاـصـاتها متابعـة تنفيـذ وتقييـم البرامـج والمشـاريع المتعلقـة ببنـاءالشغال والتهيئة العمرانية
الطرقات وتعهدها بالصلح والتنوير العمومي وانجاز البناءات البلدية وإنـجـاز ـشـبكات التطهـيـر والحماـيـة ـمـن مـيـاه
المطار وأشغال بناء المؤسسات والمراكز الصحية وصيانتها وكذلك المؤسسات التربوية والثقافـيـة والرياـضـية. كـمـا
تهتم بمتابعة إعداد وثاائق التهيئة العمرانـيـة ومتابـعـة انجازـهـا وتقييمـهـا وـكـل العملـيـات العمرانـيـة ـفـي دواـئـر الـتـدخل
العقاري وحسن التصرف في المدخرات العقارية وأشغال التهذيب والتجديد العمراني طابـقـا لسياـسـة المديـنـة وتـطـوير
الطابع المعماري وسياسة الرقابة على البناء ومقاومة البناء الفوضوي ومخطط الـجـولن والتنـقـل وعلـمـات الـمـرور

والتقسيمات الجتماعية والسكن الجتماعي وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات العلقة وفي حدود اختصاصات البلدية. 

: من أهم مجالت اختصاصاتها إعداد برامج التصرف في الموارد البـشـرية للبلدـيـةالشؤون الدارية وإسداء الخدمات
بما ـفـي ذـلـك اـقـتراح مجـمـوعا الـعـوان بالبلدـيـة والتنظـيـم الهيكـلـي لدارة البلدـيـة والمـلـك البـلـدي والـشـؤون القانونـيـة
ونزاعات البلدية وتسمية النهج والساحات وكل ما يتعلق بالمواـضـيع ذات العلـقـة وـفـي ـحـدود اختصاـصـات البلدـيـة

ومتابعة تنفيذها. 

: من أهم مجالت اختصاصاتها إعداد ومتابعة تنفيذ وتقييم البرامج الثقافيـة والتربويـةالفنون والثقافة والتربية والتعليم
للمنطقة البلدية بما في ذلك المهرجانات والحتـفـالت ومـسـاعدة القـطـاعا الثـقـافي والجمعـيـات الثقافـيـة ومتابـعـة إنـجـاز
وحـسـن تـسـيير المنـشـآت الثقافـيـة وملءـمـة ـخـدماتها لحتياـجـات المتـسـاكنين بـمـا ـفـي ذـلـك المكتـبـات ودور الـسـينما
والمسارح والملتميديا بالتنسيق ـمـع الهياـكـل العمومـيـة المعنـيـة وـكـل ـمـا يتعـلـق بالمواـضـيع ذات العلـقـة وـفـي ـحـدود

اختصاصات البلدية. 

 ـمـن أـهـم مـجـالت اختصاـصـاتها القـيـام بالعملـيـات المتعلـقـة بالحـصـائيات والتـشـخيصالطفولة والشباب والرياـضـة:
وصياغة وإعداد ومتابعة تنفيذ السياسة البلدية والبرامج والمشاريع البلدية في مـجـالت الطفوـلـة والـشـباب والرياـضـة

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

: من أهم مجالت اختصاصاتها انجاز عمليات الحصــاءالشؤون الجتماعية والتشغيل وفاقدي السند وحاملي العاقة
والتشخيص وجمـع المعطـيـات فـي مجـالت عملهـا بمـا يـسـمح بصـياغة البرامـج والمـشـاريع البلديـة لغايـة النهـوض
الجتـمـاعي بالمتـسـاكنين (الـحـد ـمـن الفـقـر و الحاطـاـة بالـعـائلت المـعـوزة...). كـمـا تهـتـم بـصـياغة وإـعـداد البراـمـج
والمشاريع البلدية للرفع من القدرة التشغيلية للمنطقة البلدية وـصـياغة ومتابـعـة تنفـيـذ البراـمـج الخاـصـة بفاـقـدي الـسـند



ـق بالمواـضـيع ـا يتعـل وحاملي العاقة بما في ذلك الحاطاة والمساعدات والتنسيق مع الهياكل العمومية المعنية وكل ـم
ذات العلقة وفي حدود اختصاصات البلدية. 

: من أهم مجالت اختصاصاتها جـمـع المعطـيـات وإـعـداد تـشـخيص ـحـول ـمـدىالمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين
ملئمة الجراءات والخدمات البلدية والبرامج والمشاريع المقترحة والمنجزة لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين وتقديم
مقترـحـات التـعـديل عـنـد القتـضـاء. وتـشـمل مـجـالت ـتـدخل اللجـنـة خاـصـة التمثيلـيـة داـخـل مختـلـف الهياـكـل البلدـيـة
ـة ـارير دورـي والنتدابات وإسداء الخدمات وإعداد الميزانيات وصياغة البرامج والمشاريع. كما تتولى اللجنة إعداد تـق
ـفـي مجـالت عملـهـا والتنسـيق ـمـع الهياكـل العموميـة المعنيـة وكـل ـمـا يتعـلـق بالمواـضـيع ذات العلقـة وـفـي حـدود

اختصاصات البلدية.

: من أهم مجالت اختصاصاتها حسن احترام البلدـيـة للمقتـضـيات القانونـيـةالديمقراطاية التشاركية والحوكمة المفتوحة
المتعلقة بالشفافية والديمقراطاـيـة التـشـاركية وتـشـمل بالخـصـوص متابـعـة تفعـيـل ـحـق النـفـاذ للمعلوـمـات وحـسـن تنفـيـذ
الجراءات المتعلقة بترسيم مكونات المجتمع المدني ومسك سجل أراء المتـسـاكنين ونـشـر مـشـاريع الـقـرارات البلدـيـة
ـي ـاركية ـف قبل عرضها على التداول والشراف على إعداد البرامج التنموية البلدية ومخططات التهيئة العمرانية التـش
كل مراحلها وإعداد التقارير الدورية حولها بما يضمن مـشـاركة واـسـعة للمتـسـاكنين ومكوـنـات المجتـمـع الـمـدني ـفـي

إعدادها ومتابعة انجازها وتنفيذها وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات العلقة وفي حدود اختصاصات البلدية. 

: من أهم مجالت اختصاصاتها وضع السياـسـة التـصـالية للبلدـيـة وـضـبط وـسـائل وأدواتالعلم والتواصل والتقييم
ـة التصال المادية وغير المادية وتنظيم عمليات إعلم المواطانين والتواصل معهم وتنظيم النشطة التصــالية ومتابـع
وتقييم العمليـات التصـالية للبلديـة وإعـداد التقـارير الدوريـة حولهـا واقـتراح التعـديلت الـضـرورية عنـد القتضـاء

البلدية.  وتنفيذها وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات العلقة وفي حدود اختصاصات

: من أهم مجالت اختصاصاتها التنـسـيق ـمـع مختـلـف المـتـدخلين ـفـي مـجـال التـعـاون اللمرـكـزيالتعاون اللمركزي
والتباحث حول صيغ التفاقيات المتعلقة بالشراكة والتـعـاون اللمرـكـزي ومتابـعـة تنفـيـذها وتقييمـهـا وإـعـداد التـقـارير

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

القسم الثالث

في اختيار رؤساء اللجان القارة وأمقرريها وأ أعضائها

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

: تخصص رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية و الشؤون القتصادية ومتابعة التصرف لعضو ـمـن غـيـر القائـمـة69الفصل 
التي تم انتخاب الرئيس و المساعد الول منها باعتماد أكبر عدد الصوات المصرح بها خلل النتخابات البلدية. 

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

و يتم اسناد رئاسة عدد من اللجان حسب عدد القائمات المعنية بالتوزيع مع إعطاء الولوية في الختيار للقائمــة ذات
التمثيل النسبي الكبر في تركيبة المجلس ثام القائمة التي تليها إلى حين استنفاذ عدد اللجان الموزعة. 

يتم إجراء دورات لتوزيع اللجان القارة إلى حين استنفاذ عدد اللجان القارة المـصـادق عليـه مـن قـبـل المجلـس البلـدي
والمنصوص عليه بهذا النظام الداخلي. 

 من هذا النـظـام70: يتم توزيع المقررين على اللجان البلدية القارة باعتماد نفس الصيغ المذكورة بالفصل 71الفصل 
الداخلي. 



: يتم ضبط تركيبة كل لجنة وفقا للتمثـيـل النـسـبي لمختـلـف القائـمـات الـفـائزة بمقاـعـد ـبـالمجلس البـلـدي ـمـع72الفصل 
مراعاة مبدإ التناصف ماـعـدا ـفـي ـحـالت الـسـتحالة و تمثيلـيـة الـشـباب فيـهـا وملئـمـة ـمـؤهلت العـضـاء لمـجـالت

اختصاص كل لجنة. 

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

القسم الرابع

في تنظيم عمل اللجان القارة

: في حالة استقالة أو غياب رئيس اللجنة أو مقررها يعين رئيس المجلس البلدي نائبا له ـمـن بـيـن أعـضـاء73الفصل 
المجلس طايلة مدة غيابه، على أن تعرض حالت الشغور على المجلس البلدي في أول جلسة يعقدها. 

يتولى المجلس البلدي سد الشغور الحاصل في اللجان. 

: يمكن لرئيس اللجنة أو من ينوبه أن يدعو للمشاركة في أعمال اللجنة على وجه الستشارة أعوان الدولة74الفصل 
أو المؤسسات أو المنشأت العمومية المباشرين لوظائفهم داـخـل ـتـراب البلدـيـة وـمـن ذوي الـخـبرة وـكـذلك المتـسـاكنين

أو كـل الشـخاص الـذين يمكـن أن يفيـدوا برأيهـم فـي المواضـيع الـتي تخـص وممثلين عن مكونات المجتمع المدني
اللجنة. 

: يضبط أعضاء اللجنة جدول أعمال اللجنة ومواعيد اجتماعاتها. 75الفصل 

تجتمع الألجان في أجل ل يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تشكيلها بدعوة من رؤـسـائها أو بطـلـب ـمـن ثاـلـثي أعـضـائها أو
بدعوة من رئيس المجلس على أن تتم الدعوة باستدعاء يوجه ثالثاة أيام قبل تارـيـخ جلـسـة اللجـنـة ويـضـمن ـبـه ـجـدول

 ساعة فحسب.24العمال وعند التأكد يمكن اختصار الجل إلى 

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

: يمكن للجنة أن تعقد اجتماعاتها إذا حضر أكثر من ثالث أعضائها وعند التعذر يؤجل الجتـمـاعا إـلـى ـيـوم76الفصل 
يقع تعيينه من قبل رئيس اللجنة وتجتمع اللجنة في هذه الحالة مهما كان عدد الحضور. 

يتم احتساب النصاب عند بداية الجلسة. 

لكل عضو بالمجلس البلدي أن يحضر في أي جلسة من اللجان ل يكون عضوا فيها وأن يبدي رأيه بعد الذن له مــن
قبل رئيس اللجنة دون أن يكون له الحق في التصويت. 

: تنظر اللجان القارة في المسائل التي تدخل ضمن صلحياتها أو التي يعرضها عليهـا المجلـس البـلـدي أو77الفصل 
رئيسه. 

يمكن لعضاء اللجنة البلدية أن يتنقلوا خارج مقر البلدية كلـمـا ـكـان ـفـي تنقلـهـم فاـئـدة مثبـتـة ـفـي ذـلـك كـمـا يمـكـن لـهـا
الستماعا إلى كل شخص يمكن أن يفيد بخبرته ورأيه. 

: يمكن تعويض أي عضو من أعضاء اللجان بانتخاب المجلس البلدي لعضو آخر بطلب من رئيس اللجنة78الفصل 
ويضمن بالكتابة العامة للبلدية. 

يمكن تجديد أعضاء اللجان بطلب من ثالث أعضاء المجلس أو بمبادرة من رئيس المجلس ووفقا للـجـراءات اـلـتي ـتـم
اعتمادها آنفا ول يمكن التجديد إل مرة واحدة طايلة مدة النيابة. 



: تعد اللجان تقارير حول المسائل التى تتعهد بها أو التى يعهد بها إليها من قبل المجـلـس البـلـدي أو رئـيـس79الفصل 
البلدية وليست لها أي سلطة تقريرية أو ليس لها أن تحل محل المجلس البلدي ولو بتفويض منـه لممارـسـة أي وظيفـة

من وظائفه. 

تتخذ الراء والقتراحات بالغلبية المطلقة للصوات المصرح بها من أعضاء اللجنة وعنـد تعـادل الصـوات يكـون
صوت رئيس اللجنة مرجحا. 

: يتم تـضـمين التـقـارير ومحاـضـر جلـسـات اللـجـان ـبـدفتر ـخـاص ترـقـم ـصـفحاته ويمـضـي رئـيـس اللجـنـة80الفـصـل 
ومقررها وعضو يختاره أعضاء اللجنة عليها ويتم التنصيص على العضاء الحاضرين وعلى كل الـشـخاص اـلـذين

تم الستماعا إليهم من قبل اللجنة. 

: توجه تقارير اللجنة ومحاضر جلساتها إلى رئيس المجلس البـلـدي كـمـا يـوجه مختصـر منـهـا ـفـي أحـسـن81الفصل 
الجال إلى أعضاء المجلس. 

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

: على رئيس المجلس البلدي في حدود المكانيات المتوفرة توفير جميع المكانيات المادية وعند القتضاء82الفصل 
المكانيات البشرية للجان للقيام بمهامها على أحسن الوجوه خاصة منها توفير قاعات للجتماعا واللوازم المكتبية. 

القسم الخامس

في اللجان غير القارة

: يمكن للمجلس البلدي أن يحدثا لجانا غير قارة يعهد لها القيام بمهمة تتمثل ـفـي دراـسـة مواـضـيع مـحـددة83الفصل 
ذات صبغة بلدية. 

: تحدثا اللجنة بطلب كتابي ممـضـى ـمـن قـبـل ثاـلـث أعـضـاء المجـلـس عـلـى الـقـل وتواـفـق علـيـه الغلبـيـة84الفصل 
المطلقة لعضاء المجلس الحاضرين كنقطة من نقاط جدول العمال ويعين المجلس رئيسا ومقررا لهذه اللجنة. 

تتكون اللجنة من عدد ملئم من أعضاء المجلس ومن الـشـخاص ذوي الـخـبرة ـفـي موـضـوعا اللجـنـة عـلـى أن يـكـون
العضاء المنتمون لمختلف القائمات بالمجلس البلدي ممثلة فيها تمثيل نسيبا. 

يحدد المجلس طابيعة مهمة اللجنة وأجلها الذي ل يمكن أن يتجاوز ثالثاة أـشـهر ـمـن تارـيـخ تكوينـهـا عـلـى أن تـعـرض
نتيجة أعمالها للتداول فيها في الدورة التي تلي انتهاء أشغال اللجنة أو عند القتضاء خلل جلسة استثنائية تتم اـلـدعوة

لها وفقا لحكام مجلة الجماعات المحلية وأحكام هذا النظام الداخلي. 

: تنتهي أعمال اللجنة غير القارة بمجرد انتهاء المهمة التي من أجلها أحدثات و إذا تعلق الموضوعا بتحقيق85الفصل 
أو تفقد فإن مهمة اللجنة تنتهي مباشرة بعد فتح تحقيق قضائي في نفس الموضوعا.

الباب الخامس

في الحأكام الخصوصية المتعلقة بأعمال اللجان وأالمجلس البلدي في مجال الميزانية 

وأالحسابات المالية

 جوان من السنة للنظر في إمكانـيـة30: يتولى أعضاء المجلس تقديم مقترحاتهم للجنة المكلفة بالمالية قبل 86الفصل 
إدراجها ضمن مشروعا الميزانية. 



: تتولى إدارة البلدية تحت مراقبة رئيس المجلس البلدي إعداد وثايقة أولية لمشروعا الميزانـيـة اـلـذي يتعـيـن87الفصل 
 ـمـن مجـلـة الجماـعـات المحلـيـة وبـنـاء166أن يندرج ضمن البرنامج الثلثاي لتنمية البلدية المنصوص عليه بالفـصـل 

على ما يتوفر من إحصائيات ومعطيات وعلى اقتراحات اللجان وأعضاء المجلس وعلى التـقـديرات الولـيـة للـمـوارد
 من المجلة النفة الذكر. 151التي ستحولها الدولة للبلدية وفق أحكام الفصل 

يعرض المشروعا الولي الميزانية على اللجنة المالية قبل غرة سبتمبر من السنة. 

: تقوم اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والقتصادية ومتابعـة التـصـرف ـبـدرسّ المـشـروعا الوـلـي للميزانـيـة88الفصل 
ـب168والقوائم المالية والوثاائق التفسيرية المنصوص عليها بالفصل   من مجلة الجماعات المحلية وتحيله على المكـت

سبتمبر.  20البلدي من قبل الرئيس قبل يوم 

يمكن لرئيس المجلس الستعانة بمن يراه من أهل الخبرة لصياغة مشروعا الميزانية في حالة حصول تأخير ـمـن قـبـل
اللجنة المالية في إتمام أعمالها. 

15: يتولى رئيس المجلس البلدي توجيه مشروعا الميزانـيـة مـصـحوبا بوثايـقـة تفـسـيرية اجمالـيـة قـبـل ـيـوم 89الفصل 
أكتوبر إلى أمين المال الجهوي الذي عليه إبداء رأيه فيه في أجل ل يتجاوز شهرا من تاريخ إحالة المشروعا عليه. 

: على رئيس البلدية توجيه مشروعا الميزانية والوثاائق التفسيرية إلى أعضاء المجلس البلدي خمـسـة عـشـر90الفصل 
 ديسمبر. 1يوما على القل قبل تاريخ جلسة التداول والمصادقة عليها قبل يوم 

ة ـفـي الجـل المنصـوص في صورة عدم توألي رئيس الجماعة المحلية عرض مشروعا الميزانية على مجلس الجماع
عليه بالفقرة الولى من هذا الفصل، ينعقد المجلس في أجل ثالثاة أيام بدعوة من ثالث أعضائه. 

15وفي صورة عدم مصادقة المجلس على الميزانية يتولى الوالي التنبيه عليه قصد المصادقة ـفـي أـجـل أقـصـاه ـيـوم 
ديسمبر. 

: خلل جلسة مجلس الجماعة المحلية المخصصة للمصادقة على الميزانـيـة، يـتـوألى مـقـرر الألجـنـة المكألـفـة91الفصل 
بالشـؤون الماليـة والقتصـادية ومتابعـة التـصـرف تقـديم مشـروعا الميزانيـة وتلوة رأي أميـن المـال الجهـوي حـول

مشروعا الميزانية. وبعد فتح باب النقاش وفقا للنظام الداخلي، يعرض مشروعا الميزانية على التصويت.

 

: تتم مناقشة مشروعا الميزانية حسب الترتيب التالي: 92الفصل 

- النظر في تقديرات موارد العنوان الول والعنوان الثاني والتصويت عليهما حسب الجزاء والصناف. 

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

: خلل مناقشة الميزانية ل يمكن قبول مناقشة اقتراح إـضـافة نفـقـة أو التقلـيـص ـمـن ـمـورد إل إذا تـضـمن93الفصل 
مقابل ماليا مساويا لهما. 

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

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

 ديسمبر يبـقـى العـمـل جارـيـا ـبـالموارد31: في صورة عدم المصادقة على ميزانية البلدية في أجل أقصاه 95الفصل 
والنفقات الجبارية المرسمة بميزانية السنة السابقة في حدود قسط شهري بقرار من رئـيـس البلدـيـة وـفـق الـجـراءات

 من مجلة الجماعات المحلية. 175المنصوص عليها بالفصل 



: يصادق المجلس البلدي في كل الحالت على تحويل العتمادات من جزء إلى جزء آـخـر داـخـل العـنـوان96الفصل 
ـة الول و داخل العنوان الثاني ومن قسم الى قسم آخر داخل كل جزء باقتراح معلل من رئيس المجـلـس أو ـمـن الألجـن

المكألفة بالشؤون المالية والقتصادية ومتابعة التصرف مصحوبا بملحوظات أمين المال الجهوي.

ل يمكن تحويل العتمادات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل إذا تعـلـق الـمـر بنفـقـات تـسـدد ـمـن اعتـمـادات
محالة لنجاز مشروعا محدد أو تمويل بموارد موظفة إل بموافقة الدارة التي تولت إحالة العتمادات. 

: لرئيس البلدية أن يقوم بالنسبة لنفقات العنوان الول بتحويل اعتماد من فقرة إلى فقرة أخرى داخل نفــس97الفصل 
ة المكألفـة بالشـؤون الفصل أو من فقرة فرعية إلى فقرة فرعية أخرى داخل نفس الفقـرة بنـاء علـى رأي رئيـس اللجن

المالية والقتصادية ومتابعة التصرف ويتم إعلم أمين المال الجهوي حال بهذا التحويل. 

ـدد أو غير أنه ل يمكن تحويل العتمادات بالنسبة للنفقات المسددة من العتمادات المحالة والمخصصة لمـشـروعا مـح
الممولة بموارد موظفة إل بعد موافقة الدارة التي تولت إحالة العتمادات. 

: لرئيس البلدية أن يقوم بالنسبة لنفقات العنوان الثاني بتحويل اعتـمـادات بـيـن الفـقـرات والفـقـرات الفرعـيـة98الفصل 
بناءا على رأي رئيس اللجنة المالية ويتم إعلم الوالي وأمين المال الجهوي حال بذلك. 

ل يمكن تحويل العتمادات المشار إليها بالفقرة السابقة من ـهـذا الفـصـل إذا تعـلـق الـمـر بتـحـويلت ـمـن العتـمـادات
المخصصة لتسديد أصل الدين أو الممولة بموارد موظفة إل بمقتضى قرار المجلس البلدي ووـفـق الـجـراءات النـفـة

الذكر. 

: يتوألى رئـيـس الجماـعـة المحلـيـة ـعـرض الـقـوائم المالـيـة مـصـحوبا بتقرـيـر مراجـعـة الحـسـابات والتقرـيـر99الفصل 
الداري على مجلس الجماعة المحلية للتداول والمصادقة عليه بعنوان ختم الميزانية، وذلك قبل نهاية شهر ماي. 

الباب السادس

في المكتب البلدي

: يتركب المكتب البـلـدي ـمـن رئـيـس المجـلـس البـلـدي ومـسـاعديه ورؤـسـاء اـلـدوائر إن وـجـدوا ورؤـسـاء100الفصل 
اللجان البلدية والكاتب العام للبلدية. 

: يجتمع المكتب البلدي بدعوة من رئيسه بصورة عادية مرة كل شهر عـلـى الـقـل أو بـصـورة اـسـتثنائية101الفصل 
كلما اقتضت الضرورة ذلك. 

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

: يعد رئيس المكتب البلدي و أعضاءه جدول أعمال جلسات المكتب. 103الفصل 

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

: يتولى المكتب البلدي مساعدة رئيس البلدية في تسيير شؤون البلدـيـة خاـصـة ـفـي ـضـبط ـجـدول أعـمـال104الفصل 
المجلس وإعداد ميزانية البلدية ودرسّ الشؤون المعروضة عليه واقتراح القرارات الملئمة. 

جلسات المكتب البلدي غير عمومية. 

يتم تضمين محاضر جلسات المكتب البلدي في دفتر خاص مرقم وممضى من قبل رئيسه ويمـكـن لعـضـاء المجـلـس
البلدي الطالعا عليه دون غيرهم. 



الباب السابع

في محاضر جلسات المجلس البلدي لمضامين المداوألت

: تسجل مداولت المجلس البلدي بالترتيب حسب تاريخ وساعة انعقادها ويتم إمضاؤها من قبل أعضــاء105الفصل 
المجلس البلدي الحاضرين مع بيان أسباب عدم المضاء عند القتضاء وتدرج المضاءات عقب كافة المداولت. 

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

يتضمن محضر الجلسة وجوبا: 

- تاريخ الجلسة، 

- عدد أعضاء المجلس البلدي الحاضرين وأسماءهم وتاريخ دعوتهم للجلسة، 

- رئيس الجلسة، 

- المواضيع التي تمت مناقشتها وتدخلت العضاء، 

- القرارات المتخذة،

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

تأخذ المضامين شكل جدول تأليفي للمداولت وتحتوي على: 

- تاريخ وساعة ومكان الجلسة وتاريخ الدعوة للجلسة، 

- عدد أعضاء المجلس الحاضرين وأسماءهم، 

- عدد أعضاء المجلس الغائبين وأسماءهم، 

- عدد المداولة وعنوانها والقرار المتخذ في شأنها من قبل المجلس مع بيان عدد الصوات بالموافـقـة وـعـدم الموافـقـة
ونتيجة التصويت.  والممتنعين

يتم نشر هذه المضامين بكل وسائل العلم المتاحة. 

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

: يتولى المجلس البلدي المصادقة على محضر الجلسة بالتصويت عليه في الجلسة التي تلي إعداده. 107الفصل 

ل يمكن لي عضو بهذه المناسبة إل طالب تصويب خطأ في ـنـص المحـضـر ويـتـم تـسـجيل التـصـويت خلل محـضـر
الجلسة اللحق. 

: يعألق لمدة شهرين مضمون من محضر الجلسة بمدخل مقر البلديـة، وـبـدوائرها عـنـد القتضـاء، وذلـك108الفصل 
في أجل ل يتجاوز ثامانـيـة أـيـام ـمـن تارـيـخ انعقادـهـا. كـمـا ينـشـر ـبـالموقع اللـكـتروني المخـصـص للبلدـيـة و الـصـفحة

الرسمية بمواقع التواصل الجتماعي . 

الباب الثامن

في إمكانية تعديل النظام الداخلي وأدخوله حأيز التنفيذ



: لثلث أعضاء المجلس البلدي تقديم طاـلـب كـتـابي لتـعـديل النـظـام اـلـداخلي يتـضـمن التـعـديلت المطـلـوب109الفصل 
إقرارها. ويتم عرض التعديلت على التصويت بصيغتها المقترحة في إحدى الجلستين التاليتين لـيـداعا الطـلـب. ويـتـم
إقرار التعديلت بالغلبية المطلقة من أعضاء المجلس الحاضرين. ويقرر المجلس موعد دـخـول التـعـديلت اـلـتي ـتـم

إقرارها حيز النفاذ. 

: تفعيل دور لجنة المالية و ذلك بعقد جلسات دورية كل شهرين لمتابعة التصرف.110الفصل 

: يدخل هذا النظام الداخلي حيز النفاذ فور المصادقة عليه من أغلبية أعضاء المجلس البلدي. 111الفصل 
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