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 بلديّـة لمطة

 الثالثةالعاديّة محــضــر جلسة الدورة                  

  2018للمجلس البلدي بلمطة لسنة               

    2018سبتمبر  22السبت المنعقدة يوم 
نون األساسد   عددد مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضد  القداأحكام عمال بمقتضيات ،  الحمدد ه  

 15هوريدة التونسدية فد  والصادر بالرائد الرسم  للجم 2018ماي  09المؤرخ ف  و 2018لسنة  29
  المتممة و المكملة لها و خاصة : الترتيبية النصوص عل  و 2018ماي 

يتعلّق بالمصادقة عل  النظام الداخل   والذي 2018أوت  23المؤرخ ف   2018لسنة  744ـ األمر عدد 
 النموذج  للمجالس البلديّة .

ر و ضبط مقدار و المتعلق بتحديد معايي  2018سبتمبر  07المؤّرخ ف   2018لسنة  746األمر عدد ـ 
 اإلمتيازات العينيّة المخّولة لرؤساء البلديّات .المنحة الجمليّة و

 2018سبتمبر  06 خـبتاريالمجلس البلدي ببلديّة لمطة بناء على اإلستدعاء الموّجه إلى كـافّة أعضـاء و
 ضّمن ما يلي :توالم 926/2018 ددـتحت ع

للمجلس البلدي  2018سنة الثالثة لالدورة العاديّة لحضور أشغال  أتشّرف بدعوتكموبعـد، تحيّة  >>

 البلديّة عل  الساعة الحادية عشر صباحا بقصر 2018سبتمبر  22السبت المقّرر عقدها يوم بلمطة و

 : للنظر في المسائل المدرجة بجدول األعمال التالي
 اإلجابة على تساؤالت المواطنين المطروحة في الجلسة التمهيديّة المنعقدة بتاريخـ  1

  2018جويلية   20 

 ـ متابعة سير اإلستخالصات . 2

 . ـ متابعة سير المشاريع البلديّة 3

 ـ متابعة مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلديّة لمطة .  4

 . ـ النّظافة و العـنايـة بالبيئة 5

 . 2019ـ تقديم مشروع ميزانيّة البلديّة لسنة  6

 . 2018الترفيع في ميزانية البلديّة لسنة على ـ المصادقة  7

 ـ المصادقة على التفويض لرئيس البلديّة الصالحيّات المضبوطة بمجلة الجماعات المحلية . 8

 التيندات . المصادقة على مراجعة المعاليم الموّظفة على إستغالل األرصفة و تركيزـ  9

 .المصادقة على النظام الداخلي للمجلس البلديـ  10

 .المصادقة على تركيز اللجان البلديّة  ـ 11

 المصادقة على المنحة الجمليّة و اإلمتيازات العينية المخولة لرئيس البلديّة . 12

 ـ المصادقة على إقتناء وسيلة نقل . 13

 . 2018ية البلديّة لسنة ـ المصادقة على تحويل إعتمادات بميزان 14

 ( . المصادقة على رزنامة حضور أعضاء المجلس البلدي باإلدارة البلديّة ) حصص إستمرار أسبوعيّةـ  15

 ـ مختلفات . 16

 .<<و الّســالم متأّكد حضوركم شخص  و  ، فإنّ ونظرا ألهميّة المواضيع المدرجة
السبت  لبلديّة يوما بقصر لمطة للمجلس البلدي ب 2018 لسنة الثالثةالعاديّة ت الدورة نعقد، إو تبعا لذلك

 قصربصباحا  الحادية عشرةعلى الّساعة  ألفينو عشر ثمانية سنةسبتمبر شهر العشرون من و الثان 
 سادة أعضاءالوو بحضور السيّدات  رئيس البلديّة عادل السنوس برئاسة السيّد :  بلمطة البلدية 

 : مسجل بقائمة الحضورحسب الترتيب الالمجلس البلدي 
 ـ فخر الدين صنديد 
 ـ أمان  بوسريح 

 ـ هيفاء بن الصالحة 
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 ـ رمزي السنوس  
 ـ مراد مخلوف 
 ـ رفيقة الجرب  
 ـ هديل ساس  

 ـ سمية المبروك 
 ـ آمنة العجم  
 ـ زياد بن عل  
 ـ خالد الشرق  

 لمنطقة عمدة اون الوطن  بلمطة رئيس مركز األم السيّدو قابض المالية بصيّادة كما حضرت السيّدة
      ،دينالمياتف والناشطين في مخلمكّونات المجتمع المدني وثلّة من  األهالي والمواطنينوجمع غفير من 

 نضال حفصيّة : الكاتب العام.حضر عن اإلدارة البلدية السيد  و

ا رّحبم البلدي  رئيس المجلسعادل السنوس  ، إفتتح الجلسة السيّد  وإعتبارا إلكتمال النّصاب القانون 
ألمسن اورئسيس مركس  بصسيّادة   الماليسة ةنيابة عن أعضاء المجلسس البلسدي بالسسيّدة ضابضسوص اه الخبإسم

جلسس البلسدي للم الثالثسةالعاديسة السدورة  لمواكبسة اهتماماتهم مله اشاكر ،بجميع الحاضرينالوطني بلمطة و
 .مطة لب

مجلسس لاالسسيّد رئسيس ، إسستعر   أحكام مجلّة الجماعسات المحليسة عمال بمقتضياتو ، و بعد هذا التقديم
إل   01ن م العناصرإضترح تقسيم الجلسة إلى ضسمين : القسم األّول و يشمل البلدي جدول أعمال الدورة و

اول يقسع التسد القسم الثاني يضم بقية العناصر المدرجة بجدول األعمالقع التداول فيها بصفة علنيّة وي 09
ال يمكسسن  شخصسسيّةو معلومسسات  نظسسرا لوجسسود معطيسساتلضسسمان حسسسن سسسير الجلسسسة و صسسفة سسسريّةفيهسسا ب

ن عتراضدات مدإالنقاش بين أعضاء المجلس البلدي و نظرا لوجدود وبعد التداول و ،مناضشتها أمام المأل
 09: عدددد  التدد  كاندت نتائجهدا كمدايل  لتصدويتلعمليّدة اإقتدر  رئديس الجلسددة المدرور قبدل بعضدهم ، 

قتدر  رئديس م، و تبعدا لدذلك تدّم إقدرار أصوات بدالرفض 03، وعدد ات بنعم لمقتر  رئيس البلديّةأصو
 الجلسة 

    ذه السدورة هسكافّسة النّقساط المدرجسة بجسدول أعمسال  بإسستعرا  السيّد رئيس المجلس البلسدي بدأ، إثر ذلكو  
 .قرر الجلسة مالكاتب العام للبلديّة أحال الكلمة للسيّد وتقارير المعّدة في الغر  ال بقراءة وعر أذن و

  20المواطنين المطروحة في الجلسة التمهيديّة المنعقدة بتاريخ   تساؤالتـ اإلجابة على  1

 :  2018جويلية 
ة للسدورة التمهيديّ  أهّم المشاغل التي تّم طرحها بمناسبة إنعقاد الجلسةإستعر  السيّد الكاتب العام للبلدية 

ها وهي كمسا يلسي والتي تّمت دراستها و إتّخاذ إجراءات في شأن  2018جويليّة  20تاريخ ب الثالثةالعادية 
: 
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 محتوى التدّخل
 

 اإلجابة 

يابدة لد  رأسدها النتهنئدة المجلدس البلددي المنتخدب الدذي تقددم لخدمدة لمطدة ومواطنيهدا وشدكر المجدالس البلديدة السدابقة وع ـد1
 الخصوصية.

مطدة ضدمن اج مديندة لوالمنطقدة األثريدة وذلدك بالتنسديق مدع اإلدارات المعنيدة والعمدل علد  إدر ـ متابعدة ملدف المتحدف األثدري2
 المسلك السياح  لجلب السيا  وبالتال  إنتعاش الحياة اإلقتصادية.

 خل.بعد كل تد ـ إلزام اإلدارة الجهوية للتطهير والشركة القومية إلستغالل وتوزيع المياه بإرجاع الطريق وإصالحه3

خاصة  بهذا النسق مدينة لمطة مدينة نظيفة ف  عيون زوارها وشارع البيئة من أحسن الشوارع و الحث عل  مواصلة العملـ 3
 ف  مجال النظافة والعناية بالبيئة 

 ـ ضعف الموارد والدعوة إل  الدعم المادي للبلدية لمحدودية ميزانيتها 4

 إستثمار إستغالل شاطئ لمطة وخلق مواطن الشغل  ـ5

 ـ التشجير ومزيد العناية بنباتات الزينة6

بتيس األثري لئة مهرجان ـ التشجيع عل  العمل الجمعيات  والثقاف  ومد يد المساعدة والدعم لجمعية صيانة المدينة وتجديد هي7
 بلمطة.

 ـ التفكير ف  إحداث نقاط بيع للصناعات التقليدية 8

 طريق يفتقر للتعبيد واإلنارة  ـ لفتة لتحسين طريق نبهانة )شارع الثورة ( : 9

 . ( ـ التشك  من األراض  البيضاء المهملة وطلب التدخل لتنظيفها : أرض لطيفة شقرون, جمال الخوجة...10

 ـ الدعوة لتوفير الحاويات وتركيزها داخل أحياء المدينة  11

رناندة الشدعارات الا عدن الوعدود الزائفدة وـ العمل عل  أن يكون المجلس البلدي المنتخب موحدد وصدادم مدع المدواطنين بعيدد12
 وعدم اإلنقسام والتجاذب بين مختلف الطوائف الحزبية لفائدة لمطة .

البلددي  عشديب الملعدبتـ التدّخل السريع والناجع إلنهاء معانداة جمعيّدة الشدبيبة الرياضدية بلمطدة مدن خدالل إسدتكمال مشدروع 13
 ل للنجا  ف  مهامها .والتمهيد للهيئة اإلداريّة القادمة ظروف أفض

 ناجعة.وـ الوقوف عل  النقائص ف  التنوير العموم  والنظافة وضرورة الحرص عل  تجاوزها بإيجاد حلول آنية 14

 ـ مالحظة غياب بعض أعضاء من المجلس البلدي ف  أول جلساته وهذا غير مبرّر.15

ة صحيّة تشمل جميع المتاجر وكذلك الحّد من االستغالل ـ الحرص عل  التنسيق مع اإلدارات المعنية للقيام بحمالت مراقب16

لسدابقة و لبلديّدة اـ شكر عل  التهنئة للمجلس البلدي المنتخب و من خالله تحية شكر و تقددير لجميدع المجدالس ا 1
 النيابة الخصوصيّة . 

عددد  مكتوبهداق لمدير العدام للمعهدد الدوطن  للتدراث فد  هدذا الخصدوص عدن طريدـ قامت البلديّة مؤخرا بمراسلة ا2
 : تبعا التال  بالردّ  2018جوان  14بتاريخ  2809و الذي أفادنا ضمن مراسلته عدد   2018جوان  01بتاريخ  595

إذ نشدكر  ومطة ، بل لمراسلتكم المذكورة بالمرجع أعاله حول طلبكم توضيحات تتعلّق بالغلق الوقت  للمتحف األثري
يمثلده   مدا أصدبحلكم مساهمة بلدية لمطة ف  صيانة سياج المتحف و حمالت النظافة بمحيطه ، يشرفن  إعالمكم أنّ 

ينجر عدن  ا يمكن أنمبن  المتحف من خطر عل  العاملين به و عل  الزائرين نظرا لتداع  جل هياكله ، و تفاديا لم
لمجلدس اتده إلد  اتدراث بالتددخالت الالزمدة فد  إطدار مشدروع تحدّول إعتمادذلك من مكروه ، بادر المعهدد الدوطن  لل

 الجهوي بالمنستير .

ت واليدة نظف بلدياـ يعمل المجلس البلدي عل  المحافظة عل  الصورة الجميلة و الناصعة لمدينة لمطة كأجمل و أ3
 المنستير و يعمل كذلك عل  تعزيز هذه المجهودات و تطويرها نحو األفضل .

القريدب    المسدتقبلفدينكب المجلس البلدي الحال  عل  موضوع تعزيز الموارد المالية للبلديّة و سيقع التنسديق ـ 4
 مع المصالح المركزيّة قصد إيجاد حلول لهذه المعضلة .

ن مدء متفرقدة ـ قامت البلديّة بإرسال ملف مستوف  الشروط قصد الحصول عل  التدرخيص لششدغال الدوقت  ألجدزا5
 حل   .) الملك العموم  البحري ( و ه  ف  إنتظار موافقة وكالة حماية و تهيئة الشريط الساالشاطئ 

لتشجير لخصوصيّة  ـ سيعمل المجلس البلدي الحال  و خاصة بعد تركيز جميع هياكله ) اللجان ( عل  إعداد برامج6
 و العناية بالنباتات .

يص القانونية ل  التراخلجمعيات الناشطة و الفاعلة و المتحصلة عـ تقوم البلديّة بالدعم المادي و البشري لجميع ا7
 لنشاطها و ذلك ف  حدود إمكانياتها .

ع الجدّد قترا  موضدـ سيقع درس موضوع إحداث نقاط بيع للصناعات التقليدية من اللجنة المعنية و سيأخذ هذا اإل8
 هياكل المعنية .لبلورته عل  أرض الواقع و ذلك بالتنسيق مع جميع اإلدارات و ال

لشمال و يب مياه اـ بالنسبة لشارع الثورة ) طريق نبهانة ( هو مسلك حضري عل  ملك شركة إستغالل قنال و أناب9
ذا و ترجع همذكورة ، تحت تصّرفها وه  طريق غير مرقمة ، و بالتال  ال يمكن التدخل به إال بعد موافقة الشركة ال

 جهويّة بالمنسدتيرإلدارة الالت وزارة  التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابيّة ) اتهيئة و تعبيد هذه الطريق إل  مشمو
،   gravierو ذلددك بإصددال  الحفددر و إعددادة فرشددها بمددادة  2016(  بإعتبدداره مسددلك حضددري و قددد تدددخلت سددنة 

مشدداريع ( ضددمن ال بالنسددبة للتنددوير سدديقع النظددر حددول إمكانيددة إدراجدده مددن قبددل اإلدارة البلديّددة ) حسددب األولويّددة
 .     2019التشاركية المقترحة لسنة 

ة لت البلديّدـ تمدت دعدوة أغلدب أصدحاب األراضد  البيضداء لتنظيفهدا و تشدجيعهم علد  تسدييجها ، هدذا و قدد تددخ10
لبناء    و او فواضل  العديد من المرات خالل حمالت النظافة بكامل تراب البلديّة لتنظيف هذه األراض  من األوساخ

 عشاب الطفيلية و غيرها .األ
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 المفرط  لألرصفة.

ت المجلس اكبة جلساين لموـ ضرورة مراجعة مواعيد الجلسات وتوقيتها حتّ  يكون اإلقبال أفضل و يتمكن العديد من المواطن17
 البلدي.

ألرصفة االة جميع ات وإزالحزم ف  إتخاذ القرار ـ الوقوف عل  المشاكل واإلخالالت المعماريّة ومخالفات رخص البناء مع18
 غير القانونيّة ) دكانة ( مراعاة لحرمة الطريق و سالمة المترجلين .

منطقة الخرايب و  القديم لبونيقاـ ضرورة العناية بالمناطق األثريّة الت  بدأت ف  اإلندثار ومنها المالحة القديمة والميناء 19
 الشأن بالنسبة للمتحف األثري.وحمايتها من اإلهمال، كذلك 

 لنفس رفيه عن اة والتـ التفكير ف  إنجاز مسلك صّح  الذي أصبح ضرورة قصوى وحاجة ملّحة للمتساكنين لممارسة الرياض20

 ت ومراقبةلقرارااـ توجيه شكر للحاضرين عل  حسهم المدن  وتشبعهم برو  المواطنة والمشاركة ف  الجلسات إلتخاذ 21
جابة ورة اإلستل  ضري، وكذلك شكر خاص ألعضاء المجلس البلدي المنتخب والذين ينتظرهم عمل جبار وحثهم  عالعمل البلد

التوصية  ائدتهم معيت لفلطموحات الناخبين وإنجاز الوعود ضمن البرنامج اإلنتخاب  والذي عل  أساسه تّم إختيارهم والتصو
 رحلة القادمة.بتوحيد الصفوف وعدم اإلنقسام لضمان النجا  ف  الم

اقيّة لدى ومصد افيةكثر شفـ الحرص عل  تطبيق القوانين الجاري بها العمل وخاّصة تفعيل قانون النفاذ للمعلومة إلضافة أ22
 . 2016لسنة  20العموم وكذلك القانون عدد 

 اّمة .ير المرافق العس من مجلة الجماعات المحلية والمتعلق بإحداث لجنة خاّصة بمتابعة 78ـ المطالبة بتفعيل الفصل 22

هددم صديص أمداكن لـد المطالبدة بتكثيدف اللقداءات واإلجتماعدات مددع المجتمدع المددن  للتشداور فد  الشددأن المحلّد  وضدرورة تخ23
دقة لتوحيدد لددعوة الصداوللصحافة ف  مختلف جلسات المجلس البلدي الت  من المستحّب أن تكون علنية طيلة الفترة النيابيّدة وا

 الصالح العام. الصفوف لخدمة

ائده مدع واجدب ضوعيّة وبنّ ـ إقترا  منهجيّة إلدارة الجلسات وذلك بتقسيمها إل  جلسات قطاعيّة وال بّد للتدخالت أن تكون مو23
 إحترام آداب الحوار ومنها تحديد حيز زمن  لكل متدّخل .

 اية بالبيئة لنظافة والعنلمدينة لمطة ف  مجال اـ الحرص عل  معالجة جميع المشاكل البيئية والمحافظة عل  الصورة المتميزة 24

 ينة.ـ العمل عل  تكريس مبادئ العمل التطّوع  و التشارك  مع البلديّة الت  ه  ف  خدمة المواطن والمد25

مان اليدد لضد وضع اليدد فد ـ إبداء اإلستعدادات للتطّوع ووضع التجربة العمليّة والخبرة المكتسبة عل  ذّمة المجلس البلدي و26
 سبل النجا  .

 ن .صيبة المديوقـ التساءل حول مشروع إستصال  الشريط الساحل  مرورا بلمطة ولماذا توقفت األشغال ف  حدود بلديّة 27

 ـ القيام بحمالت نظافة بكامل المنطقة البلديّة .28

 ـ المطالبة بإزالة األفران التقليديّة ) طابونة ( قبالة جامع الرباط.29

لشداحنة ارجدع تددّخل ـ سيتم ف  القريب العاجدل إقتنداء الحاويدات و توزيعهدا بداألنهج الرئيسدية و داخدل األحيداء م11
 الضاغطة المتحصل عليها كهبة من جمعية لبتيس مينور بليون  .

يقة    لمصدالح الضداات الحزبيدة و ـ يعمل جّل أعضاء المجلس البلددي المنتخدب بمبددأ توحيدد الصدف و نبدذ اإلنتمداء12
 . مع الجميعو توجيه جميع المجهودات المبذولة نحو دفع العمل البلدي لفائدة مدينة لمطة الت  تتسع و تج

ل  وو قد كانت أ ـ يسع  المجلس البلدي إل  تذليل جميع الصعوبات و العراقيل نحو إستكمال مشروع التعشيب ،13
ة التعشديب ء فد  عمليدل  الملعب البلدي ، و نبشر األهال  و الرياضيين إلد  قدرب البددزياراته مباشرة بعد تنصيبه إ

يّة بلمطدة ، بة الرياضدبعد قبول األرضيّة من قبل مكتدب الدراسدات المكلدف بمتابعدة األشدغال ، بالنسدبة لجمعيّدة الشدبي
 سيتم صرف القسط الثان  من المنحة السنوية المخولة لها ف  القريب العاجل .

وير قدائص فد  التندالنالوقدوف علد  علد  ـ يعمل المجلس البلدي بجدية من خالل اإلدارة البلديّدة و جميدع هياكلده 14
 يحرص إل  إيجاد حلول آنية وناجعة ف  الغرض .العموم  والنظافة 

ة و سدديقع ـد بالنسدبة لغيدداب بعدض أعضداء المجلددس البلددي عددن الجلسدة األولد  ، يرجددع إلد  أسدباب مهنيددة بحتد15
 تقبال العمل عل  تحديد مواعيد الجلسات خالل عطلة نهاية األسبوع .مس

فدظ صدحة ، مصدلحة ح ـ قامت البلديدة فد  السدابق بمراسدلة اإلدارات الجهويدة التاليدة : اإلدارة الجهويدة للتجدارة16
لديّدة بلمطدة و البلشدرطة الوسط و حماية المحيط ، المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية ،  خليدة ا

ارات ميدانيدة لقيدام بزيدمركز الحماية المدنية بقصرهالل و المصالح الجهوية للبيئة ، للقيام كل فيما يخص واجباته ا
الصدحة ت تتعلدق بلمراقبة المحالت العموميدة المفتوحدة للعمدوم و قدد أفضدت هدذه الحمدالت لرفدع العيدد مدن المخالفدا

 رها من المخالفات ذات العالقة بنشاطهم .العامة و الترفيع ف  األسعار و غي

ام وع حسدب أحكدـ لقد تم النظر ف  تحديدد مواعيدد الجلسدات و توقيتهدا و التد  سدتكون خدالل عطلدة نهايدة األسدب17
 مجلة الجماعات المحلية .

ارات تخاذ القرف  إ لوقوف عل  المشاكل واإلخالالت المعماريّة ومخالفات رخص البناء مع الحزمـ بالنسبة ل18
ر بكل يقع النظ، س نوإزالة جميع األرصفة غير القانونيّة ) دكانة ( مراعاة لحرمة الطريق و سالمة المترجلي

 . بتعمق  موضوعموضوعية و جدية لألمر حين تركيز لجنة األشغال و التهيئة العمرانية المخولة لدراسة ال

حة القديمة منها المالثار وألثريّة الت  بدأت ف  اإلندضرورة العناية بالمناطق اـ بالنسبة للمالحظة المتعلقة ب19
سيقع الحقا  ، األثري لمتحفوالميناء البونيق  القديم ومنطقة الخرايب وحمايتها من اإلهمال، كذلك الشأن بالنسبة ل

 .تحديد جلسة عمل مع المصالح الجهوية للمعهد الوطن  للتراث لبسط هذا اإلشكال 

 رى .لجان األخها مع الخالل جلسات اللجنة المعنية بهذا القطاع بعد تركيزمسلك صّح   ف  إنجازسيقع النظر ـ 20

ون ناقو من ضمنها  ـ المجلس البلدي حريص عل  تطبيق القانون ف  شت  المجاالت بدون محاباة و ال تمييز ،21
 النفاذ للمعلومة الذي تم تخصيص موظف بلدي كنقطة إتصال خاصة بهذا الموضوع .

 ّصة بمتابعة سيرمن مجلة الجماعات المحلية والمتعلق بإحداث لجنة خا 78 يقع النظر ف  تفعيل الفصلـ س22
 ان .بعد المصادقة عل  النظام الداخل  النموذج  للمجلس و تركيز جميع اللجالمرافق العاّمة 

نوبه إدارة الجلسات ، لذلك ـ منهجيّة إدارة الجلسات تعود إل  رئيس المجلس البلدي المخول له قانونا أو من ي23
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 بالعناية بالمناطق الخضراء  ـ المطالبة30

 ـ المطالبة بالكشف عل  معلوم كراء أرض تابعة للملعب البلدي لفائدة شركة أورنج لشتصاالت .31

 ـ تنظيف وتعّهد بصيانة محيط جامع الرباط .32

 .ـ المطالبة بالتعّهد الكل  لتنفيذ المقترحات والبرامج اإلنتخابية ف  أّول مصافحة مع المواطنين 33

 ـ القيام بحمالت إلبادة الكالب السائبة .34

 ـ المطالبة بالتجديد وإبتكار طرم حديثة للعمل البلدي .35

وم و لصدادرة للعمداـ المطالبة بتنظيم محكم لسير الجلسدة و الحدرص علد  عددم القيدام بأخطداء لغويدة و نحويدة فد  البالغدات 36
 حسن إختيار توقيت وموعد الجلسة .

 تفّرغ الكل  لرئيس المجلس البلدي .ـ التساءل عل  ال37

 ـ مآل مراجعة مثال التهيئة العمرانيّة للمدينة .38

 ـ شكر لجمعيّة لبتيس مينور بليون .39

 ـ المطالبة بإنهاء المشاكل البيئية و أهمها تلويث البحري والمحيط .40

 ـ المطالبة بتعبيد نهج صالح بن عل  .41

 لتحقيق فيها .ـ وجود ملفات فساد وجب فتحها وا42

 ـ المطالبة بإنصاف المواطنين الذين وقع إنتزاع أراضيهم دون منحهم تعويض حسب القانون .43

 

وجب عل  الحاضرين التقيد بتعليماته ف  خصوص توقيت التدخالت خاصة و إدارة الجلسة عامة ، كذلك المجلس 
البلدي حريص عل  تكريس مبدأ التشاور مع المجتمع المدن  ألخذ رأيه ف  المواضيع الت  تتعلق بالشأن المحل  و 

فائزة خالل حملتها اإلنتخابية ، كذلك سيقع مستقبال تخصيص أماكن لمكونات ه  أهداف رسمتها جميع القائمات ال
المجتمع المدن  و الصحافة حسب ما تنص عليه أحكام مجلة الجماعات المحلية ، بالنسبة لعلنية الجلسات طيلة 

ضيع المطروحة الفترة النيابية هو مبدأ تبناه أعضاء المجلس البلدي و اإلستثناء يبق  واردا حسب طبيعة الموا
 للتداول .

 ـ بالنسبة لمنهجية الجلسات ، تمت اإلجابة عليها سابقا .23

اصة محطة ة و خـ المجلس البلدي حريص كل الحرص عل  معالجة المشاكل البيئية الت  تعان  منها المنطق24
 البيئة . لعناية باة و فالتطهير و يبذل قصارى جهده للمحافظة عل  المكانة المتميزة لبلدية لمطة ف  مجال النظا

  فالت  ه   بلديّةعل  تكريس مبادئ العمل التطّوع  و التشارك  مع الـ االنخراط غير المشروط ف  العمل 25
  خدمة المواطن والمدينة.

اء و ستأنس بآرتة أن ـ البلديّة منفتحة عل  محيطها الخارج  و هو شرف و إعتزاز لبلدية لمطة مجلسا و إدار26
ضيع ت  المواف  ش طنيها ف  شت  المجاالت و الدعوة مفتوحة للجميع إلبداء رأيه و معرفته و علمهخبرات موا

 الت  تهم الصالح العام .

يّة   حدود بلدفل إستصال  الشريط الساحل  مرورا بلمطة ولماذا توقفت األشغاـ بالنسبة للتساءل حول مشروع 27
ويلية الفدارط ج 26تاريخ جلسة األخيرة بمقر والية المنستير المنعقدة بقصيبة المديون  ، ننير الرأي العام بفحوى ال

قع الجديد ل  االلموو المتعلقة بالنظر ف  مشروع تحويل المياه المستعملة من محطة التطهير بصيادة لمطة بوحجر إ
و ذلدك  2019انف  جدبالقطب التكنولوج  بالمنستير و الت  تقرر خاللها و بصفة أولية اإلنطالم ف  األشدغال خدالل 
بكة الجديدة . نابيب الشبعد إستيفاء جملة من اإلجراءات القانونية تتعلق أساسا بإنتزاع األراض  الت  ستمر تحتها أ

ا حطدة ضدخ كمدو بالنسبة إلستصال  الشريط الساحل  فهو مرتبط أساسا بغلق محطة التطهيدر التد  سدتتحول إلد  م
 ح المعنية و طلب إستفسارات حول الموضوع .  جاء سلفا ، و عليه سيقع مراسلة المصال

 لساحل  .ـ تمت برمجة العديد من التدخالت بكامل المنطقة البلدية بدءا بحمالت نظافة عل  الشريط ا28

 تنفيذه األمنية ل ـ تم إصدار قرار إزالة لفرن تقليدي كائن بمنزل بشارع الحبيب بورقيبة و تسع  مع المصالح29

 .العناية بالمناطق الخضراء ة عل  ـ البلديّة حريص30

الذي  ) ، شتصاالت للمطالبة بالكشف عل  معلوم كراء أرض تابعة للملعب البلدي لفائدة شركة أورنج بالنسبة لـ 31
زيددادات بال 10.342.185إلدد   2018يندددرج ضددمن قددانون النفدداذ للمعلومددة ( ، وصددل معلددوم الكددراء خددالل سددنة 

ويا د سددن 6.000.000 04/09/2010ر بعقددد الكددراء الددذي بدددأ مفعولدده القددانون  بتدداريخ القانونييددة ، المعلددوم المقددر
ربدائ  ل التيدار الكهزيادة فعلية بداية من السنة الثانية للكراء ، مدع إضدافة معلدوم إسدتغال % 05يضاف إليها نسبة 

 بستة آالف دينار) حسب البروتوكول الممض  ف  الغرض ( . 2018المقدر لسنة 

 تنظيف وتعّهد محيط جامع الرباط .ت البلديّة مؤخرا بقامـ 32

، سديعمل  لمطالبة بالتعّهد الكل  لتنفيذ المقترحات والبرامج اإلنتخابية ف  أّول مصافحة مع المدواطنينبالنسبة لـ 33



 6 

 . المجلس البلدي بمختلف إنتماءاته إل  تنفيذ برامجه اإلنتخابية بكل موضوعيّة 

 . يوم و قد تمت إبادة عدد  إلبادة الكالب السائبة ةملبح قامت البلدية ـ 34

وانين      ا تخولده القدمد، سدنعمل علد  ذلدك فد  إطدار  لمطالبة بالتجديد وإبتكار طرم حديثدة للعمدل البلدديبالنسبة لـ 35
 . و التشاريع الجاري به العمل 

غدات ويدة فد  البالبأخطداء لغويدة و نحلمطالبة بتنظيم محكم لسير الجلسة و الحرص عل  عدم القيدام ـ بالنسبة ل36
 .، تمت اإلجابة عل  هذا التساؤل الصادرة للعموم و حسن إختيار توقيت وموعد الجلسة 

نتظددار صدددور إ، تددّم تقنيندده بمجلددة الجماعددات المحليددة ، فدد   التفددّرغ الكلدد  لددرئيس المجلددس البلددديموضددوع ـدد 37
 . النصوص القانونيّة المكملة للقانون .

يدا بنسدق ءات تسدير حالمن أولويات المجلس البلدي واإلجدرا مآل مراجعة مثال التهيئة العمرانيّة للمدينة مسألةـ 38
 . بط ء سيقع العمل عل  تسريع النسق و حل جميع اإلشكاليات الت  تعيق مسار المراجعة  

 بتيس مينور بليون .تجديد الشكر و اإلمتنان لجمعيّة لـ 39

 .ي لمجلس البلداه  من أوكد إهتمامات اكل البيئية و أهمها تلويث البحري والمحيط ـ المطالبة بإنهاء المش40

د كة بكثافدة عند، المرغدوب مدن متسداكن  الدنهج المدذكور المشدارالمطالبة بتعبيدد نهدج صدالح بدن علد  بالنسبة ـ 41
 .ل العاج إعداد المخطط التتشارك  السنوي لشستثمار و الذي ستنطلق أعماله التحضيرية ف  القريب

يحيل سالمسألة و  ، المجلس البلدي لن يتهاون ف  هذه وجود ملفات فساد وجب فتحها والتحقيق فيهابالنسبة لـ 42
 . جميع الملفات إن وجدت للقضاء للبحث و التعّهد 

،  قددانونلمطالبددة بإنصدداف المددواطنين الددذين وقددع إنتددزاع أراضدديهم دون مددنحهم تعددويض حسددب البالنسددبة لـدد 43
صدالحيات   حدود الفغوب منهم اإلتصال بالبلديّة مصحوبين بالمؤيدات الضرورية للعمل فيما يخوله القانون و المر

 المخولة للمجلس البلدي العمل عل  إنصافهم و إسترداد حقوقهم . 
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 :ـ متابعة سير اإلستخالصات  2
ا وصلت إليده عط  بسطة حول ميالذي  التال عل  أنظار المجلس البلدي الجدول عام للبلديّة عرض السيّد الكاتب الف  إطار الحرص عل  متابعة سير اإلستخالصات، 

 لـ :يو مقارنتها بما تّم تحقيقه خالل نفس الفترة من السنتين السابقتين وه  مفصلة كما   2018نسبة اإلستخالصات خالل سنة مبالغ و 

  أوتإستخالصات 
2016 

إستخالصات أوت 
2017 

وت إستخالصات أ
2018 

تقديرات ميزانية 
2018 

 الفصل الموارد بيان

232،030 31  360.455 41  419.356 52  11 ـ 01 المبنية العقارات عل  المعلوم 90.000.000 

041.760 7  115.414 12  409.737 9  11 ـ 02 المبنية الغير األراض  عل  المعلوم 20.000.000 

472.744 26  581.910 32  504.103 22  00036.000,  12 ـ 01 المؤسسات عل  المعلوم 

250.000 6  763.000 10  008.000 22  12ـ02 المبالغ المتأتية من صندوم التعاون حذف الحد األقص  30.000.000 

 12 ـ 03 مشروبات بيع محالت عل  الموظف اإلجازة معلوم 300.000  112.500 247.500 270.000

0.000 055.000 1  22-01 م الذّبحلزمة معلو 0.000 0.000 

 23ـ01 المعلوم العام للوقوف 0.000 0.000 0.000 0.000

278.300 6  539.000 8  193.000 10  24 ـ 04 الحظائر إقامة عند العامّ  الطريق إشغال معلوم 16.000.000 

 24 ـ 05 العامّ  الطريق تحت أشغال عن معلوم 0.000 0.000 34.800 0.000

808.000 3  907.500 2  0100.00  24  ـ 06 اإلشهار معلوم 5.000.000 

753.250 3  520.500 4  863.000 4  31 ـ 01 باإلمضاء التعريف معلوم 7.000.000 

166.750 1  734.000 1  662.000 1  31 ـ 02 لألصل النسخ بمطابقة اإلشهاد معلوم 3.000.000 

173.500 2  397.000 4  037.000 4  31 ـ 03 المدنيّة ةالحال بطاقات تسليم معاليم 6.000.000 

162.400 1  31 ـ 99 األخرى الحجج و الشهائد تسليم معاليم 500.000 308.000 110.000 

160.000 5  028.000 6  32 ـ 02 المهن بعض لتعاط  العام الطريق إشغال رخص معلوم 8.000.000 0.000 

500.000 120.000 1  32 ـ 03 العائليّة األفرا  اسبةبمن المنظّمة الحفالت رخص معلوم 2.000.000 560.000 

850.800 4  210.200 6  030.000 11  32 ـ 06 البناء رخص معاليم 10.000.000 

 32 ـ 08  الوقود توزيع آالت نصب رخص معاليم 100.000 0.000 25.000 175.000

 32 ـ 09 الجثث إخراج أو الدفن رخص معاليم 50.000 26.000 6.000 0.000

0.000 180.000 1  230.000 1  32ـ99 معاليم رخص أخرى ...... 0.000 

693.000 1  665.000 1  675.000 1  33ـ01 معلوم اإلعتناء بفروع قنوات تصريف المياه 3.000.000 

 33 ـ 02 الحجز بمستودع اإليواء معلوم 100.000 20.000 0.000 0.000

370.000 4  634.000 10  33 ـ 03 الكهربائ  التيّار عرس عل  اإلضاف  المعلوم 22.000.000 0.000 

665.000 3  871.000 6  33ـ02/03  عديلالمبالغ المتأتية من المعلوم اإلضاف  بإعتماد آلية الت 17.000.000 0.000 

 33 ـ 04  التجاريّة المحالت نشاط من الفضالت رفع معاليم مقابل  1.000.000 0.000 0.000 0.000

 99-33 يم أخرى مقابل إسداء خدمات معال 0.000 35.000 141.450 0.000

 51.01 مداخيل رياض األطفال  0.000 0.000 0.000 0.000

340.000 1  51.03 مداخيل المالعب والقاعات الرياضية  0.000 0.000 525.000 

581.414 12  301.323 6  595.225 5  52 ـ 01 تجاري لنشاط معّدة عقارات كراء مداخيل 20.000.000 

200.000 1  00.0008 4  52-02 مهن  لنشاط معّدة عقارات كراء مداخيل 12.000.000 11.426.750 

618.160 5  0.000 942.219 3  52-03 مداخيل كراء عقارات معّدة لنشاط صناع  10.000.000 

 52 ـ 05 مداخيل كراء عقارات معّدة للسكن  3.000.000 0.000 0.000 0.000

 52-07 يل كراء المالعب و القاعات الرياضيّةمداخ 1.000.000 0.000 0.000 0.000

090.000 2  050.000 1  52 - 10 مداخيل كراء قاعات العروض و األفرا  1.500.000 490.000 

970.000 3  340.000 2  060.000 4  52 – 11 مداخيل كراء المعّدات و التجهيزات 5.000.000 

530.000 1  687.500 2  500.000 3  52 - 12 ح التربات بالمقابرمداخيل من 3.000.000 

 53 ـ 02 األثاث الذي زال اإلنتفاع به بيع محاصيل 10.000.000 0.000 0.000 0.000

305.000 0.000 740.000 1   53-99 محاصيل البيوعات األخرى  0.000 

446.000 217  276.000 173  846.000 175  60 ـ 01 المشترك المال من المناب 430.000.000 

814.231 28  0.000 000.000 15  60-03 منح ومساهمات مخصصة للتسيير  0.000 

 60 ـ 06 ... الصّحة حفظ لتراتيب المخالفات مداخيل 100.000 0.000 0.000 60.000

602.240 2  813.370 2  718.600 2  60 - 09 إسترجاع مصاريف إصال  الطرقات و األرصفة 4.000.000 

887.532 780.000 087.154 1  3.000.000 
 ) غيرال لفائدة إستخالص و تصّرف و إدارة مصاريف بعنوان مبالغ

 ( س ت ص ./. 10 تسوية

 60ـ 99/01

 02/06099 مبالغ مستخلصة بمقتض  أحكام  350,000 0.000 0.000 0.000

200.000 2  060ـ99/99 مقابيض مختلفة  5.000.000 6.000.000 0.000 

667.111 390  820.225 348  4373.572.64   : الجــمـلــة 785.000.000 
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 ( .  % 44بلغت هذه النسبة في نفس الفترة من السنة الماضية  ( % 47.5بلغت نسبة اإلستخالصاتو

يخصم  د 174.232.000دون إعتبار القسط الثاني من المناب من المال المشترك ) الدعم السنوي (  

لراجعة من د كذلك المبالغ ا 140.232.000 ،  المتبقي د 33.000.000منه مبلغ التسبقة و ضدرها : 

  2الفقرة  01201بعنوان الفصول د  62.730.000صندوق التعاون و دعم المرك يّة و ضدره : 

 ( . د 18.277.000)  2( و الفقرة د  37.729.000)  1الفقرة  03303(،  6.724.000) 

 . %  85الية و من المؤمل أن تتجاو  نسبة اإلستخالصات إلى موفى السنة الح 
 ية : خاّصة في الفصول التال بع  المعاليمم ثم أفاد الحاضرين أن عملية اإلستخالصات ضد أفضت إلى تراك

 ،معاليم كراء مختلف العقارات البلديّة ـ 
  ، معلوم على العقارات المبنيّةالـ 
 ،المعلوم على األراضي غير المبنيّة ـ 
 ،رالحظائ مةإضا عند العامّ  الطريق إشغال معلوم ـ
  ،به  اإلنتفاع أو إشغاله أو الخاص أو العمومي الجهوي أو البلدي الملك ل مة منح معاليم ـ

ّّ إعالميسة ت وكما يجدر التسذكير أّن البلديّسة ضامست بتنظسيم أيسام مفتوحسة للجبايسة المحليسة سسبقتها حملسة تحسيسسية  حس
فضست ادة و ضسد أذلك بالتنسيق مع القباضسة الماليسة بصسيّ  المطالبين بمختلف المعاليم على خالص ما تخلّد بذّمتهم و

 ) المعلوم على العقارات المبنية و األراضي غير المبنية ( . آالف دينار 08 إلى إستخالص ضرابة

عسن عسدم ي المجلسس البلسدو بعد اإلّطالع على كافّة المعطيات المتعلّقة بإستخالص الموارد ، عبّر أعضساء 
واجهتهسا مقّقة داعيين لم يد من الحس م خاّصسة و أنّسه هنساك تحسديّات جسسيمة سسيقع رضاهم عن النتائج المح
 .خالل السنة الحاليّة 

ة بمسا تسّم وبعسد المقارنس فسي المسستقبل القريسب تحسينا لنسق سير عمليّات اإلسستخالص و في هذا اإلطار، و 
 ي بـ:، أوصى المجلس البلد تين الماضيالسنتين تحقيقه في نفس هذه الفترة من 

فع من لعاجلة للراللنظر ف  بحث الحلول الكفيلة و  بصيادةالمالية  ةقابض ةـ عقد جلسة عمل مع السيد  
 نسق اإلستخالصات .

لمعدداليم ابعنددوان  ـدد إتّخدداذ جميددع اإلجددراءات القانونيّددة المتاحددة إلرغددام المتلددددين فدد  خددالص مددا بددذّمتهم
 البلديـّة . المذكورة سلفا و خاّصـة معلوم كراء العقارات

 :  ـ متابعة سير المشاريع البلديّة 3
يّد  عسسر  السسس، المخططسسات البلديسسة اإلسسستثمارية التشسساركية متابعسسة إنجسسا  المشسساريع المبرمجسسة ضسسمن  فسسي إطسسار

 2017و 2016لسسسنوات  ةالمسسذكور اتجملسسة المشسساريع المدرجسة بالمخّططسس الكاتسب العسسام للبلديّسسة علسى الحاضسسرين

 : ةول التالياكانت حسب بيانات الجدلتي وا 2018وسنة 
 : 2017و 2016مشاريع سنت  * 

المــــالحظـــات
 برنامج

سنة اإلنجاز

 الكلفـة الكلفة محينة
التقديرية

 ع/ر بيان المشــروع

أنجزت األشغال وتم القبول النهائ  
 .24/05/2018بتاريخ 

2016 

 

 01 تعبيد الطرقات و األرصفة 150.000 152.000

 نجاز  تم اإل
2016 

 

43.300 50.000 
 إقتناء معدات النظافة 

و الطرقات 
02 

خ أنجزت األشغال وتم القبول الوقت  بتاري
03/01/2018. 

2017 
 

 03 تعبيد الطرقات 108.000 116.500

 الجملـــة :  308.000 312.210 ــــ 

 
  2018* مشاريع سنة 
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المــــالحظـــات
 برنامج

سنة اإلنجاز

 الكلفـة
 .د أ



 ع/ر بيان المشــروع

 09ف  طور تقبل اإلستشارات ، يتم فتح العروض يوم 
 . 2018أكتوبر 

 01 تعبيد الطرقات واألرصفة 170.000 2018

ف  طور تحديد الحاجيات ، ف  إنتظار تحويل  -
 حليةمساعدة من قبل وزارة الشؤون المبعد الإعتمادات 

 أ.د إلقتناء حاويات . 20و البيئة قدرها 
 02 إقتناء حاويات  36.000 2018

 03 التنوير العموم  10.000 2018 . % 100تّم إنجازه بنسبة 

 الجملـــة :  216.000 ــــ 

 
كمسسا أعلسسم الحضسسور أن البلديّسسة تحصسسلت علسسى  مسسساعدة إسسستثنائية مسسن طسسرف صسسندوق القسسرو  ومسسساعدة 

بسسل أو أكثسسر وهسسي فسسي طسسور تق طددن 07لسسة أ.د إلضتنسساء شسساحنة ثقيلسسة حمو 150الجماعسسات المحليسسة ضسسدرها 
 . 2018أكتوبر  03 العرو  و من المنتظر فتح العرو  يوم

أوصسوا  وو بعد التداول و النقاش ، عبسر أعضساء المجلسس البلسدي عسن إرتيساحهم لتنفيسذ البسرامج المسذكورة 
 باإلسراع في إنجا  المشاريع المتبقية .

  : لبلديّة لمطة ـ متابعة مراجعة مثال التهيئة العمرانية 4
يص موج  تقديم تلخعام بفي إطار متابعة مسار مراجعة مثال التهيئة العمرانيّة لبلديّة لمطة ، ضام السيّد الكاتب ال

  خيرتين   ين األالمراجعة و الجلسات التي تمت في هذا الصدد بالنسبة للسنتدراسة  األهم المراحل التي مرت به
  و هي كما يلي : 

 2017 وانج 16 الجمعة يوملسة عمل بمقر و ارة التجهي  و اإلسكان  و التهيئة الترابية تّم عقد جـ 
 لبلدية لعمرانيةا التهيئة مثال مراجعة دراسة تقدم تعوق التي اإلشكاليات في للنظر خصصت التعمير بإدارة

 نم كل تلتحفظا نظرا تعطل والذي عليه المصادضة أمر إستصدار مرحلة 2010 سنة بلغ الذي لمطة
 لمطة بلدية ةرغب جانب إلى,  المستديمة والتنمية البيئة وو ارة التراّ على والمحافظة الثقافة و ارة
 هاب مرت التي المراحل أهم إستعرا  تم وضد المذكور المثال مشروع على التعديالت بع  إدخال
 :يلي فيما والمتمثلة الدراسة

 2007 أفريل 11 بتاريخ التحديد ضرار إصدار

 2008 فيفري 29 بتاريخ أولى ضراءة في البلدي المجلس مصادضة

 2008 ماي 18 غاية إلى مارس 18 بين الممتدة الفترة خالل للعموم المثال تعليق

 2009 فيفري 14 بتاريخ ثانية  ضراءة في البلدي المجلس مصادضة

 2009 رسبتمب 03 بتاريخ األولى الو ارة مصالح إلى للمصادضة النهائي الملف إحالة
 ةالبيئ و ارة, اإلدارية المحكمة من كل طرف من االستصدار أمر مشروع شأن في مالحظات ورود

 .2010 فيفري 01 بتاريخ التعمير إدارة على التراّ على والمحافظة الثقافة وو ارة المستديمة والتنمية

 ,2010 أفريل 07 بتاريخ األولى الو ارة مصالح إلى ج ئيا منقح الملف إحالة

 مصالح طرف من 2012 جويلية 02 بتاريخ الثانية للمرة المثال مشروع بخصوص مالحظات ورود
 .التراّ على والمحافظة الثقافة وو ارة البيئة و ارة
 : يلي فيما والمتمثلة الدراسة تقدم أعاضت التي اإلشكاليات أهم إستعرا  تم كما

 تفائهاواك البحري العمومي الملك حدود خلدا المبرمجة م 12 بعر  الطريق حذف بعدم البلدية تمسك

 وكالة مصالح لرأي وفقا(  voie pietonne)شاطئي كفسحة وجعلها م 10 إلى عرضها في بالتقليص
 ,الساحلي الشريط وتهيئة حماية
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 بالشمال الكائنة المنطقة تهيئة 2008 سنة مكتوبها ضمن التراّ على والمحافظة الثقافة و ارة رف 

 zone non فيها البناء معدوم المنطقة هذه حدود أن على والتأكيد عمرانيا لمطة لبلدية الغربي

aedificandi . 
 بقرار عليه قالمصاد بالمثال سكنية منطقة مدرجة بإعتبارها المذكورة المنطقة بتهيئة لمطة بلدية تمسك

 , مرانيع توسع مناطق غياب في الوحيدة الشاغرة والمنطقة 1995 سنة المنستير والي السيد
 بتاريخ هامكتوبي ضمن ال عافرة وادي بها الكائن المنطقة بخصوص العمرانية المياه إدارة رأي تضارب

 .2016 أكتوبر 14و 2008 فيفري 09
 راحلم بقية إلستكمال الئمةمال الحلول وإيجاد المذكورة اإلشكاليات تجاو  على الحرص إطار وفي
 :يلي ما على تفاقاإل ثم األراء وتبادل النقاش تم الدراسة
 :التراّ على والمحافظة الثقافة و ارة مصالح رأي بخصوص

 للتراّ الوطني المعهد من كل مصالح بحضور عمل جلسة عقد التعمير إدارة تتولى أن على اإلتفاق تم
 . الممكنة اآلجال أضرب في وذلك لمطة وبلدية بالمنستير للتجهي  الجهوية واإلدارة
 :الشاطئية الطريق مستوى في رحالمقت التعديل بخصوص
 جسيمت بخصوص الساحلي الشريط وتهيئة حماية وكالة مصالح لرأي إستجابت لمطة بلدية أن بإعتبار

 ةخفيف  مواد من ومتكونة للمترجلين وجعلها م10 بعر  شاطئية كفسحة اإلعترا  موضوع الطريق
 تتولى نأ على اإلتفاق تم, الغر  في الملتئمة الجلسات لمحاضر وفقا وذلك المعرو  المثال بمشروع
 للمصالح عامةال اإلدارة برأي اإلستشارة وإستكمال المدخل بالتعديل  المذكورة الوكالة إعالم البلدية
 .الغر  في والجوية البحرية
 :   عافرة مجرى بها المار المنطقة صبغة بخصوص
 نت هم إلى مهيأة خضراء منطقة من  عافرة وادي بها المار المنطقة صبغة تغيير لمطة بلدية تولت
 لرأي وفقا األمطار مياه وسيالن مجاري صب منطقة أن بإعتبار,  مجه ة خضراء ومنطقة حضري
 اإلتفاق مت, الفيضانات خطر من عليها وحفاظا البحري والصيد المائية والموارد الفالحة و ارة مصالح

 به الجاري للمثال وفقا المعنية للمنطقة  Uva المهيأة الخضراء الصبغة إرجاع البلدية تتولى أن على
 من المعدة الدراسة مطابقة مدى في والنظر الغر  في العمرانية المياه إدارة إستشارة وإعادة, العمل
 .المثال بمشروع المقترحة البرمجة مع المعنية بالمنطقة طرفها

 :الخرائطية الوثيقة بخصوص
 :يلي ما على اإلتفاق وتم المعدلة رائطيةالخ الوثيقة حول الجلسة خالل النقاش تم

 .وإرتفاضاتهما الحديدية والطريق المرضمة الطرضات حو ة من التثبت
 (السوق ووادي  عافرة مجرى)المياه ومجاري األودية وإرتفاضات حو ة في التثبت
 صيادة)اورةجالم البلديات مع تداخل مناطق تمثل التي الدراسة حدود داخل الموجودة المناطق في التثبت
 باألمثلة المدرجة الصبغة نفس بإضفاء إما اإلشكال ف  على والحرص(  هالل ضصرو  بوحجر,

 ,التحديد ضرار حيينبت أو المعنية البلديات مع باإلتفاق الحقا تطبيقي إشكال أي لتفادي وذلك عليها المصادق
 .عمقها وتحديد الوظائف المتعددة المناطق تجسيم

 :قديميالت التقرير  بخصوص
 المجاورة اتوالبلدي لمطة بلدية بين المتداخلة للمناطق يخصص ج ء التقديمي التقرير وثيقة ضمن إدراج
 العمل هاب الجاري أو عليها المصادق التهيئة أمثلة من ومستخرجات( هالل وضصر وبوحجر صيادة بلدية)

 .المذكورة البلديات مع بالتنسيق ذلك لفضها حلول وإضتراح
 :العمرانية راتيبالت بخصوص
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 حيّ من طيةالخرائ الوثيقة مع العمرانية التراتيب مشروع مالئمة ضرورة على الجلسة خالل التأكيد تم
 إدارة صالحم تتولى أن على اإلتفاق تم كما. والعلو الطرضات وعر ..( الصناعية المنطقة مثل) الصبغة
 .عليه المدخلة باإلصالحات بالمنستير الجهوية اإلدارة مصالح وموافاة فيه التثبت م يد التعمير
 :الدراسات مكتب بتعيين الخاصة الثانية اإلستشارة تمويل بخصوص

 لتهيئةا مثال مراجعة دراسة ضيمة من%  50 بنسبة المساهمة سابقا تولت التعمير إدارة أن بإعتبار
 من المساهمة بخصوص بلديةال لطلب وتبعا, ال ضية رشيد دراسات مكتب بها المكلف لمطة لبلدية العمرانية
 تم, بنور ل هر تدراسا مكتب تكليف بموجبها تم التي الثانية اإلستشارة عن الناتجة الدراسة ضيمة في جديد
 مكتب مع سةالدرا إستكمال عدم بخصوص بتوضيحات التعمير إدارة موافاة البلدية تتولى أن على اإلتفاق
 .طلبهال اإلستجابة إمكانية في النظر ليتسنى وذلك لالمثا على المصادضة حين إلى األول الدراسات
 : التالي للتمشي وفقا المراجعة دراسة مواصلة يتم أن على اإلتفاق تم الختام وفي
 ووكالة اّللتر الوطني المعهد في المتمثلة اإلدارات مع المطروحة اإلشكاليات ف :  أول  مرحلة ف 
 ,أعاله عليه اإلتفاق تم لما وفقا العمرانية هالميا وإدارة الساحلي الشريط وتهيئة حماية
 في بالتداول إلذنا ضبل وذلك فيها والتثبت الحقة جلسة خالل لمطة بلدية طلبات في النظر: ثانية مرحلة ف 
 .للعموم تعليقه وإعادة أولى ضراءة في البلدي المجلس طرف من المثال مشروع شأن

لية جوي 11وم بية يبو ارة التجهي  و اإلسكان و التهيئة الترا ـ كما تم عقد جلسة عمل ثانية بنفس اإلدارة

 و وضع تأجيلها إلى موعد الحق لعدم حضور ممثل عن المعهد الوطني للتراّ . 2017

 03ة وم الجمعتير يتّم عقد جلسة عمل بمقر اإلدارة الجهوية للتجهي  واإلسكان والتهيئة الترابية بالمنس ـ

ة لمطة حدود بلدية لمطة وبلديّة بوحجر وتمت بالمناسبة دعوة بلديّ  يف للنظر خصصت 2017نوفمبر 

 ي لبلديةلتراباإلى إخراج ضطعتين من حدود مثال تهيئتها متداخلة مع بلدية بوحجر) ترجع بالنظر للمجال 

طعتين حسب ما تم تداوله في هذا الشأن ( والق 1977بوحجر حسب ضرار التحديد المؤرخ في جويلية 

 ن تتمثالن : المذكورتي

ق عرضها أمتار غربا طري 08جانفي، ضبلة طريق عرضها  14ـ ضطعة مثلثة الشكل يحّدها شرضا شارع  1

 متر وجوفا ال اوية الحادة للمثلّ. 12

ثلة حسب مستطيلة الشكل يحدها غربا السكة الحديدية، جوفا وسط حرمة وادي السوق والمتم ـ ضطعة 2

 .05/1995/ 09المصادق عليه بتاريخ  24و 54مثال التهيئة بالمنطقة عدد 
بـن نهج اب* كذلك النظر في طلب ورثة جعفر ضرفال حول إلغاء تصنيف منطقة خضراء بأرضهم الكــائنة 

 سينا ) بجانب خ ان الماء (.

 22اريخ بت 2018تمت المصادضة من طرف مجلس النيابة الخصوصية في دورته العاديّة األولى لسنة و 

لى إعادة تصنيف أر  على ملك ورثة جعفر ضرفال من منطقة خضراء إلى منطقة ع 2018فيفري 
لى ية لمطة إلبلد سكنية، ووضع إرجاء النظر في إخراج ضطع األر  المذكورة سلفا من مثال التهيئة الترابية

 ولغر  احين إنتخاب مجلس بلدي للبت نهائيا في الموضوع وإتخاذ اإلجراءات اإلدارية الال مة في 
ة الجهويّ  دارةمت دعوة اإلدارة البلديّة إلى اإلسراع في إنجا  ما وضع اإلتفاق في شأنه مع مصالح اإلت

قة و يئة الحقيلدى ه للتجهي  واإلسكان و التهيئة الترابيّة بالمنستير مع ضرورة األخذ بعين اإلعتبار الدعوى المرفوعة

  . ود الترابية لبلديّة لمطةالكرامة ضّد بلديّة بوحجر من أجل اإلستيالء على الحد

 02يوم  ة بالمنستيراإلدارة الجهوية للتجهي  واإلسكان والتهيئة الترابيبتّم عقد جلسة عمل :  2018ـ سنة 

 في مثالي تداخل بع  األراضي المشتركةمشكل الحدود المشتركة و حلإلى  لم تف  2018،أوت 
 حلشتركة ويغة مالبلديتين إليجاد ص شتركة بين مجلسيتّم اإلتفاق على عقد جلسة مالتهيئة للبلديتين ، و
 جذري لإلشكال .
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بوحجر  لس بلديةتنظيم جلسة عمل في القريب العاجل مع مجالعام للبلديّة إضترح الكاتب في هذا الشأن ، و
ف  وية نهائ بمقر بلدية لمطة بحضور المدير الجهوي للتجهي  واإلسكان والتهيئة الترابية للنظر بصفة

 شكاليات العالقة بموضوع الحدود .اإل
 ال مجالو لبلديةااألعضاء متمسكون بحدود ثّم تدّخل السيّد رئيس البلديّة معلما الجميع أنه بمعية كافة 

ة مع صلحي للتفريط في المناطق المتداخلة مع بلدية بوحجر ، كما أفاد الحاضرين بأنه سيقوم بمساعي
 ضة صداضة متمي ة جّدا.رئيس بلديّة بوحجر الذي تربطه به عال

 ،ديّة لمطةبلة لالترابيّ حدود البتبادل اآلراء ، تمسك جميع أعضاء المجلس البلدي وبعد التداول والنقاش و
   .عنها  دفاعللأو التفريط فيها ، و سيقومون بجميع الوسائل القانونيّة التي ال يمكن المس منها 

 : ـ النّظافة و العـنايـة بالبيئة 5
ل الفتسرة خسالضسد تميس   العمسل البلسدي فسي مجسال النّظافسة و العنايسة بالبيئسةيّد الكاتسب العسام للبلديّسة أّن أفاد الس

تنّوع التسدّخالت ب  2018و هذه الدورة الثالثة لسنة  2018المتراوحة بين إنعقاد الدورة العاديّة الثانية لسنة 
 فسي الحمالتن معديد الت المن ليّة ، تّم إنجا   فإلى جانب النشاط اليومي والعادي لرفع الفضالتعّددها ، و

 حيّ كانت أهّم التدّخالت كالتالي : مناشير الواردة علينا في الغر  وإطار تنفيذ ال
 الشريط الساحلي بلمطة .ج ء من ـ تنظيف 

 . بكامل المدينة ـ تنظيم حمالت استثنائية لقلع األعشاب الطفيليّة 
 لسائبة .ـ تنظيم حمالت إلبادة الكالب ا

لمبذولسة ـ تنظسيم تسدّخالت لسردم أمساكن ركسود الميساه و االنطسالق فسي رّش المبيسدات فسي إطسار المجهسودات ا
 لمقاومة الحشرات .

ليسسة علسى هبسة متمثلسسة فسي شساحنة ضسساغطة لجمسع النفايسات المن  بلديّسة لمطسسة حصسولالحاضسسرين بكمسا ذّكسر 
 دخلت حي  اإلستغالل . من ضبل جمعية لبتيس مينور بليون و ضد 3م 16حمولة 
سستعدادا إتم تنظيم حمالت نظافة بجميع المؤسسسات التربويسة بالمنطقسة بمحيطيهسا السداخلي والخسارجي  كما 

قلع ليذ تدخالت تم تدعيم البلديّة بتخصيص مقاولة خاصة من ضبل والية المنستير لتنف كماللعودة المدرسيّة .
لسى الوجسه عامال تسم إسسغاللها ع 30الفارط تضم  سبتمبر 14 و 13األعشاب الطفيلية والكنس لمّدة يومين 

بيئسة الو    مسن و ارة الشسؤون المحليسةد  20.000كذلك تحصلت البلديّة علسى دعسم مسالي ضسدره : ، األكمل 
مطة لبمشاركة بلدية   GARDAZشركة قرداسضامت السيّدة صاحبة  كماإلضتناء حاويات كبيرة الحجم ، 

 . 15/09/2018العالمي للنظافة الموافق لتاريخ بحملة نظافة في اليوم 
 وبعد التداول والنقاش و تبادل اآلراء ، تّمت التوصية من ضبل المجلس البلدي بـ :

ى البعسو  إلس متابعة تنفيذ حمالت إبادة الكالب الّسائبة و مواصلة رّش المبيدات الحشسريّة للقضساء علسى  ـ
 ياه و إ الة األعشاب الطفيليّة .جانب مواصلة عمليّات ردم أماكن ركود الم

     مواصسسسلة المجهسسسودات لتنظيسسسف بعسسس  النقسسساط السسسسوداء و العنايسسسة بالغراسسسسات وتشسسسذيب أشسسسجار النخيسسسل  ـددد
 .والفيكيس 

 :  2019ـ تقديم مشروع ميزانيّة البلديّة لسنة  6
ة ة البلديّسوع مي انيّسعر  السيّد الكاتب العسام للبلديّسة علسى أنظسار أعضساء النيابسة الخصوصسيّة الئحسة مشسر

مسن  173المصسادق عليهسا مسع العلسم وأنّسه تبعسا لمقتضسيات الفصسل  2018ومقارنتهسا بمي انيّسة  2019لسنة 
يرات تراع عل  تقد'' يتّم اإلقلمي انيّة الجماعات المحليّة الذي ينّص :في فقرته الرابعة    29األساسي عدد 

تدراع علد  تّم اإلقة حسدب األجدزاء واألقسدام والفصدول . و يدالنفقات بالنسبة إل  كّل عنوان مدن الميزانيّد
  تقديرات الموارد بالنسبة إل  كّل عنوان من الميزانيّة حسب األجزاء واألصناف '' .

 صرفا :  دخال و  2019و في ما يلي خالصة مشروع مي انيّة بلديّة لمطة لسنة 
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  : :   20192019  لسنةلسنةة ة لـمـطـلـمـطـ  ميــزانيــة بلديــةميــزانيــة بلديــةمشروع مشروع خـالصــة مـــوارد خـالصــة مـــوارد 

 2019تقديرات ميزانّية  المصادم عليها  2018ميزانّية  بيـــــان المـــــوارد

   مــوارد العنــوان األّولمــوارد العنــوان األّول

 الجـــزء األّول: المـــداخيـــل الجبــائيـــة اإلعتيـــاديــــة

 177.000.000 176.300.000  المعـاليـــم عل  العقـــارات واألنشطــة الصنـف األّول:

 24.000.000 21.000.000 مية فيهواستلزام المرافق العموالبلدي  العموم  كـالمل إشغالل ـمداخيالصنف الثان : 

 90.000.000 79.750.000  ماتالصنف الثالث: مداخيل الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقـابـل إسـداء خد

    ـة األخـرىالصنف الرابع: المداخيـل الجبائيـة اإلعتيـادي

 
 291.000.000 277.050.000 جملة الجزء األول

   الجــزء الثان : المـداخيــل غيـر الجبـائيــة اإلعتيـاديــة

 74.000.000 65.500.000  الصنـف الخامس: مداخيـل الملـك البلـدي اإلعتيـاديـة

 465.000.000 442.450.000  الصنف السـادس: المداخيـــل المــاليـــة اإلعتيــاديــة

 
 519.000.000 507.950.000 جملـة الجــزء الثانـ 

 830.000.000 785.000.000 جملـة مــوارد العـنــوان األّول 

   مــوارد العنـوان الثانـ مــوارد العنـوان الثانـ 

 0.000 0.000 الصنـف السـابـع: منـــــــــح التجهـيــــــــــز

 0.000 0.000  الصنـف الثـامــن: مّدخرات وموارد مختلفـة

 
0.000 0.000 0.000 

   الجـــزء الرابــع: مــــــــــوارد اإلقتــــــراض

 0.000 0.000 الصنـف التـاسـع: مــــوارد اإلقتـــراض الداخلــ  

 
0.000 0.000 0.000 

 0.000 0.000  الجـــزء الخـامـس: المـوارد المتأتّيـة من اإلعتمـادات المحالة

 
 0.000 0.000 جــزء الخـامـسجملـة ال

 0.000 0.000 جملـة مــوارد العنـوان الثـان  

 830.000.000 785.000.000 مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة

  

  

  

  

  

  

  

   2019يزانيّة بلديّة لـمـطـة لسنة نفقات مشروع منفقات مشروع م خـالصــةخـالصــة
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 2018ميزانيّة  بيـــــان النفقــــات

 المصدم عليها

يزانيّة تقديرات م
2019 

    نفقــات العنــوان األّولنفقــات العنــوان األّول    

 الجـــزء األّول: نفـقــــات التصــــّرف      

 483.000.000 450.400.000 القســـم األّول: التـأجيــر العمـوم 

 53.500.000 960.000 : المنح المخّولة ألعضاء المجلس البلدي  01.100الفصل 

 410.000.000 430.000.000 القارين: تأجير األعوان  01.101الفصل 

 19.500.000 19.440.000 : تأجير األعوان غير القارين 01.102الفصل 

 220.300.000 205.900.000  القســم الثان : وسـائــل المصـالـح

 205.300.000 191.100.000 : نفقات تسيير المصالح العموميّة  02.201الفصل 

 15.000.000 14.800.000 ل و صيانة التجهيزات العموميّة: مصاريف إستغال 02.202الفصل 

 0.000 0.000  وميّةمصاريف خاّصة بتسيير الوكاالت و المؤسسات و الهياكل العم:  02.230الفصل 

   القســم الثالث: التدّخـــل العمـومـ 

 13.500.000 13.500.000 : تدّخالت ف  الميدان اإلجتماع   03.302الفصل 

: تدّخالت ف  ميدان التعليم و التكوين 03.303 الفصل  1.600.000 3.100.000 

لألعوان  : المساهمة لفائدة الودادية بعنوان خدمة تذاكر األكل 03.304الفصل   13.500.000 13.500.000 

: تدخالت ف  ميادين الثقافة و الشباب و الّطفولة 03.305الفصل   14.200.000 14.500.000 

: تدخالت ف  الميدان اإلقتصادي 603.30الفصل   0.000 0.000 

: المساهمات ف  المنّظمات العالميّة 03.307الفصل   0.000 0.000 

: التعاون مع الجماعات المحليّة و هياكل أخرى  03.310الفصل   700.000 700.000 

 0.000 0.000 القســم الرابع: نفقـات التصـّرف الطارئـة وغير الموّزعة

 748.600.000 699.800.000 لجزء األول :جملة ا 

   الجــزء الثان : فــوائــد الـديــن       

روض فوائد الدين الداخل  فوائد القروض المبرمة لدى صندوم الق:  05.500الفصل   30.500.000 26.700.000 

   : فوائد الدين الخارج   05.501الفصل 

 26.700.000 30.500.000 جملة الجزء الثان  

 775.300.000 730.300.000 نفقات العنوان األولجملـة  
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 2019تقديرات ميزانيّة  المصدم عليها 2018ميزانّية  بيـــــان النفقــــات

   نفقــات العنـوان الثانـينفقــات العنـوان الثانـي

   الجــزء الثالـث: نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة      

   ـاشــرة القســم السادس: اإلستثمـارات المب

 0.000 4.000.000 : الدراسات  06.600الفصل 

: البناءات اإلداريّة : إحداث و توسعة و تهيئة 06.603الفصل   0.000 0.000 
: البرامج و التجهيزات اإلعالميّة   06.605الفصل   0.000 0.000 
: إقتناء معّدات و تجهيزات  06.606الفصل   0.000 0.000 
نارة : اإل 06.610الفصل   0.000 0.000 
: الطرقات و المسالك  06.613الفصل   0.000 0.000 
: المساحات الخضراء و مداخل المدن  06.615الفصل   0.000 0.000 
 0.000 0.000 ة ..الرياض : بناء التجهيزات الجماعيّة للثقافة و الشباب و 06.616الفصل 

 0.000 0.000 القســم السـابـع: التمـويـــــــل العمـومـــ  

 0.000 0.000 ةالقســم الثـامــن: نفقــات التنميــة الطارئـة وغير الموّزع

 0.000 0.000 ـة القســم التـاسـع: نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية موّظف

 0.000 4.000.000 جملـة الجــزء الثالـث 

   الجــزء الرابع: تسديـد أصــل الديـــن      

 54.700.000 50.700.000 القســم العـاشـر: تسديـد أصـل الديـن 

 54.700.000 50.700.000 جملـة الجــزء الرابـع 

   الـةلمحالجــزء الخامـس: النفقــات المســّددة من اإلعتمـادات ا      

 0.000 0.000 ةالقســم الحادي عشـر: النفقـات المســّددة من اإلعتمـادات المحالـ

  0.000 0.000 

 54.700.000 50.700.000 الجزء الخامس 

 830.000.000 785.000.000 مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة

 

نسيق دي بالتالخصوص ، تمت التوصية من ضبل المجلس البلهذا وبعد التداول والنقاش وتبادل اآلراء في 
 للمصادضة نهائيّةاسة المشروع وتقديمه في صيغته الضصد م يد در بعد تركي هااللجان البلدية المعنيّة مع 

 عليه من ضبل المجلس البلدي في القريب العاجل .

 :  2018ـ المصادقة على الترفيع في ميزانية البلديّة لسنة  7
رفيع لى التع االمجلس المصادضة من عدمهعر  السيّد الكاتب العام على المجلس البلدي ، في هذا الصدد
، ويتلخص  دأ 815أد إل   785 لتمر من 2018لسنة  أد 30بمبلغ ضدره  2018لبلديّة لسنة افي مي انية 
 كما يلي : الترفيع 
 

 دخـــــال : 

 بلغ الترفيعم                                                  الفصول المعنية  بالترفيع             
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     5000.000                                           معلوم  رخص البناء    03206 -1 -

    5000.000    معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن  1-03202   -    

 0.000.0001    :                                                             01فقرة  03303 -    

  10000.000                      إلنتفاع به:محاصيل بيع األثاث الذي زال ا    05302 -

 : صرفـــا 

 

 بلغ الترفيع م                                                        الفصول المعنيّة بالترفيع            

  00.0006  اإلتصاالت الهاتفية                                                 1-02201/04/001

    000.0003  إقتناء أثاث لمصالح اإلدارة                                             1-02201/05

  2860.000   حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية    1-02201/06/003

 540.000 تأمين وسائل النقل                                                 02201/09/001 -1

 1500.000   اإلعتناء بالبنايات                                                02201/10/001  -1

 500.000     المطبوعات                                                              1-02201/14

 500.000        مصاريف اللوازم والمعدات اإلعالمية                    1-02201/19/001

 1000.000 الحفالت العمومية                                                   1-02201/36/001

 500.000مصاريف النبش ونقل الرفاة                                      1-03302/21/002

 19000.000                       إقتناء وسائل النقل                                        2-06608

 جماعالحاضرين باإلوبعد التداول والنقاش وتبادل اآلراء ، صادم أعضاء المجلس البلدي 
 كما جاء سلفا . 2018صوت : نعم ( عل  الترفيع ف  ميزانيّة البلدية لسنة  12)  

 : جماعات المحلية ـ المصادقة على التفويض لرئيس البلديّة الصالحيّات المضبوطة بمجلة ال 8
فوي  للت اعر  السيّد الكاتب العام على أنظار المجلس البلدي التداول فيما يخص المصادضة من عدمه

وهي  لمحليةامن مجلة الجماعات  263رئيس البلديّة جملة من الصالحيات المضبوطة وفقا للفصل للسيّد 
 كما يلي : 
 نيابته مدة لةطي ألعضائه المطلقة باألغلبية ديةالبل لرئيس يفوض أن البلدي : للمجلس 263الفصل 

 :يل  بما المتعلّقة الصالحيات

 المجلس، راراتلق طبقا البلدية المصالح تصرف ف  ه  الت  البلدية األمالك استعمال وتغيير ضبطـ 

 طهيضب ما حدود ف  للغرض الالزمة والترتيبية القانونية باإلجراءات والقيام االقتراض قصد التفاوضـ 

 البلدي، المجلس

  بشروط، أو بنفقات المثقّلة غير والهبات التبرعات قبولـ 

 لشفعة،ا حق ذلك ف  بما المجاالت مختلف ف  للبلدية القانون يمنحها الت  الحقوم ممارسةـ 

 البلدي، المكتب مصادقة عل  عرضها يتم أن عل  الصلح، مشاريع إبرامـ 

 ون،القان هذا من 42 للفصل طبقا وتعاون شراكة قاتعال لعقد أجنبية أطراف مع التفاوضـ 



 17 

 طبقا به قام ما كل حول تقريرا العادية دوراته خالل البلدي المجلس عل  يعرض أن البلدية رئيس عل 

 .الفصل هذا ألحكام

  .مساعديه حدأل الفصل بهذا المذكورة الصالحيات تفويض إعادة مسؤوليته وتحت البلدية لرئيس ويمكن
صوات نعم أ10)  ةلمطلقداول والنقاش وتبادل اآلراء ، صادم أعضاء المجلس البلدي باألغلبيّة اوبعد الت

من مجلّة  263صوتين ال ( عل  التفويض لرئيس البلديّة جملة الصالحيات المذكورة بالفصل  02، 
  الجماعات المحليّة . 

 

 : فة و تركيز التيندات ـ المصادقة على مراجعة المعاليم الموّظفة على إستغالل األرص 9
 

م المرخص لمعالياالمجلس البلدي النظر في تنقيح ضرار ضبط تعريفة طلب السيّد الكاتب العام للبلديّة من 
( والمتعلق  2016ديسمبر  07المؤرخ ف   72القرار البلدي عدد ) للجماعات المحلية في إستخالصها 

 ب المقاهي والمطاعم والنصبات وكل شخصبمعلوم اإلشغال الوضتي للطريق العام من طرف أصحا
 هارية ذاتاإلش يتعاطى نشاطا في إطار منشأة غير ضاّرة وكذلك معلوم اإلشهار بواسطة الالفتات واللوحات
لمعلقة اة أو المن ل الصبغة التجارية والعالمات والستائر العارضات والالفتات المثبتة أو البار ة أو

بين ي التالي لجدولحالت المعّدة للتجارة أو الصناعة أو المهن المختلفة وابالطريق العام وعلى واجهات الم
 الثمن المرجعي إلستخالص هذه المعاليم في الوضت الراهن : 

 
IV – أو البلدي الملك لزمة منح معاليم 

 أو إشغاله أو الخاص أو العمومي الجهوي

 :به  اإلنتفاع

التعريفة المصادم  التعريفــــة
 عليها من طرف
 النيابة الخصوصيّة

المعلوم المقتر  من قبل 
 المجلس البلدي 

 

 من العام للطريق الوقت  اإلشغال معلوم -3
 والنصبات والمطاعم المقاه  أصحاب طرف
 غير منشأة إطار ف  نشاطا يتعاط  شخص وكل
 . قارة

 الجماعة من بقرار التعريفة هذه تضبط
 أدن  حد بإعتبار المعنية المحلية
 ف  المربع المتر عن د 0.150 يساوي

 اليوم

مي في  150

 اليوم
 2مي / م 200

 ذات اإلشهارية اللوحات و الالفتات بواسطة اإلشهار  -7
 و العارضات و الستائر و العالمات و التجارية الصبغة
 قبالطري قةالمعل أو المنزلة أو البارزة أو المثبتة الالفتات
 ناعةالص و تجارةلل المعدة المحالت واجهات عل  و العام
 . المختلفة المهن و

 و د 20.000 بين التعريفة هذه تضبط
 ف  المربع المتر عن د 500.000

 حسب المحلية الجماعة من بقرار السنة
 اإلشهار وسائل تركيز مواقع

ف   2د عن الم 250
 الشوارع الرئيسية .

 للستائر 2د /م 20و

 لالفتات اإلشهاريّة 2د / م 250
 )التيندة(ائر للست 2د / م 20

 

( عل  المعاليم  صوت 12صادم المجلس البلدي باإلجماع ) تبادل اآلراء ، و بعد التداول والنقاش و
  ترخيص فه عل  البعدم موافقت ، معلقازياد بن السيد المقترحة مع تسجيل إحتراز للمستشار البلدي 

 .طرقاتين و مستعمل  الاألرصفة و الت  تمثل خطرا يهدد سالمة المترجل جانب منإستغالل 
ستثناء سة بإغادر قاعة اإلجتماعات جميع الحاضرين بطلب من السيّد رئيس الجل بعدها مباشرة، 

 لمصادقةاره واوذلك إلستكمال بقية الجلسة بصفة سرية، طبقا لما وقع إقر أعضاء المجلس البلدي،
 ة . اف أعمال الجلسوقع إستئن ،دقيقة 20وبعد إستراحة دامت  .عليه ف  بداية الجلسة 

 : ـ المصادقة على النظام الداخلي للمجلس البلدي  01
 2018لسنة  744أعضاء المجلس البلدي بصدور األمر الحكومي عدد السيّد الكاتب العام للبلديّة  أعلم

بعا ، وتبلديّةوالمتعلّق بالمصادضة على النظام الداخلي النموذجي للمجالس ال 2018أوت  23المؤّرخ في 
خلي ظامه الدانمن مجلّة الجماعات المحلية الذي يل م المجلس البلدي بالمصادضة على  215ألحكام الفصل 

لدي وسير لس الببإعتبار وأّن النظام الداخلي يضبط تنظيم المجفي أجل ال يتجاو  ثالثة أشهر من تركي ه 
المعرو   عليه لتمثيل النسبي، والعمل به كما يضبط طرضة تو يع المسؤوليات داخل اللجان وفقا لقاعدة ا

  :على أنظار المجلس البلدي النظر في المصادضة من عدمه على النظام الداخلي اآلتي بيانه 
 البلدية للمجالس النموذجي الداخلي النظام
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  لمطة  لبلدية البلدي المجلس إن
  2018ماي  9 ف  خالمؤر 2018 لسنة 29 عدد األساس  بالقانون الصادرة المحلية الجماعات مجلة عل  االطالع دبعد

 .منها 215 الفصل وخاصة

 .الجديد البلدي المجلس بتنصيب المتعلقة 2018سبتمبر  22بتاريخ البلدي المجلس مداولة وعل 

 :اآلت  بيانه 2023-2018 البلدية للنيابة البلدي للمجلس الداخل  النظام عل  المصادقة قرر 

 
 طة لم بلدية الداخلي لمجلس النظام

 األول الباب

 العامة األحكام في
 مجلس شؤونها يدير داريةواإل المالية واالستقاللية القانونية بالشخصية تتمتع محلية جماعة لمطة بلدية :األول الفصل
 .الدولة وحدة إطار ف  الحر التدبير مبدأ وفق منتخب

 واجتماعات جلساته دانعقا وكيفية وهياكله البلدي المجلس أشغال تسيير قواعد الداخل  النظام هذا يضبط: 2 الفصل

 .لصالحياتهم وهياكله ورئيسه المجلس وممارسة لجانه

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

 من االقتضاء عند وأ المجلس رئيس سهروي وهياكله المجلس أعضاء لكافة ملزما الداخل  النظام هذا يعتبر: 3 الفصل

 .التنفيذ حيز دخوله بعد أحكامه تطبيق حسن عل  ينوبه

 الثاني الباب
 البلدي المجلس جلسات في

 األول القسم

 البلدي المجلس تركيز في
 مقتضياتل وفقا لنتائجل النهائ  اإلعالن تاريخ من أيام 8 أقصاه أجل ف  البلدي للمجلس األول  الجلسة تعقد :4الفصل

 .المحلية الجماعات مجلة من216 الفصل

 بين البلدية ناللجا حصص وتوزيع ومساعديه المجلس رئيس وإنتخاب القسم ألداء األول  الجلسة تخصص: 5 الفصل

 .القائمات

 النتائج وفق لبلديةا االنتخابات ف  بفوزهم التصريح تم الذين البلدي المجلس أعضاء لكافة الدعوة توجه :6 الفصل

 مضمونة رسالة خالل من اتلالنتخاب المستقلة العليا الهيئة لدى المودع الترشح بمطلب المضمنة العناوين عل  النهائية

 انعقاد موعد تاريخ من يامأ ثالثة عن يقل ال أجل ف  كتابيا أثرا تترك تبليغ وسيلة بأي أو بالبلوغ اإلعالم مع الوصول

 .الجلسة

 بموقعها ويدرج البلدية بمقر يعلق ببالغ البلدي للمجلس األول  الجلسة بتاريخ البلدية متساكن  إعالم يتم :7 الفصل

 .وجد إن اإللكترون 

 تتوفر المعتمدية أو اليةالو مقرات غير من البلدية بتراب مالئم آخر فضاء بأي أو البلدية بمقر الجلسة تعقد :8 الفصل

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

 تاريخها من أيام 5 قبل لجلسةا انعقاد لتيسير اللوجستية المتطلبات إعداد استكمال للبلدية العام الكاتب يتول  :9 الفصل

 :يتول  كما

 الحضور. لتسجيل مرقم دفتر مسك* 
 األعضاء املك قبل من عليه شريؤ أن عل (  التنصيب محضر) البلدي للمجلس األول  الجلسة محضر مشروع إعداد

 .بها المعمول االجراءات حسب  بعد فيما لنشره
 اآلجال ف  المذكورة عمالاأل نجاز( إلإطار) البلدية موظف  أحد تعيين يتم وجوده عدم أو العام الكاتب تغيب صورة وف 

 .المطلوبة

 وتوفير لمحليةا الجماعات مجلة من 213 الفصل لمقتضيات طبقا القسم نص تتضمن ورقة إعداد العام الكاتب يتول 

 .االقتراع ليةعم ف  األول  الجلسة أشغال إلسناد البلدية من أعوان وتسخير البلدي المجلس أعضاء بعدد نسخ

 المجلس يدع  لنصابا اكتمال عدم صورة وف . المجلس أعضاء أغلبية بحضور إال قانونية الجلسة تكون ال: 10 الفصل

 األعضاء عدد كان مهما نونيةقا الحالة هذه ف  الجلسة وتكون األول  الجلسة تاريخ من األقل عل  أيام ثالثة بعد لالنعقاد

 .المحلية الجماعات مجلة من 220 الفصل لمقتضيات وفقا الحاضرين
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 انتخاب غاية ل إ وذلك البلدية لرئاسة المترشحين غير األعضاء من سنا األكبر العضو الجلسة يترأّس :11الفصل

 .انتخابه بعد مباشرة الجلسة رئاسة يتسلم الذي رئيسال

 213 بالفصل هعلي المنصوص القسم ألداء الحاضرين البلدي المجلس أعضاء دعوة الجلسة رئيس يتول  :12 الفصل

 .ينوبه من أو المختصة اإلبتدائية المحكمة رئيس بحضور المجلة من

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

 بالمجلس عضويته رةمباش قبل ينوبه من أو االبتدائية المحكمة رئيس لدى القسم آداء يتول  أن متغيب عضو كل وعل 

 .الغرض ف  محضر إلعداد للبلدية العام الكاتب ويرافقه البلدي

 مجلة من 6 الفصل بمقتضيات الحضور تذكير البلدية، رئيس انتخاب ف  الشروع قبل الجلسة، رئيس يتول  :13 الفصل

 .المحلية المجالس رؤساء بتفرغ المتعلق المحلية الجماعات

 رؤساء يترشح فتاءواالست باالنتخابات المتعلق األساس  القانون من (خامسا) 117 الفصل لمقتضيات وفقا :14الفصل

 من المجلس ئيسر ينتخبو .األول  جلسته ف  وذلك البلدي المجلس رئيس لمنصب االنتخابات ف  الفائزة القائمات

 المطلقة ألغلبيةا عل المتحصل  المترشح للمجلس رئيسا ويكون .وشفافا نزيها سريا، ،حرا انتخابا األعضاء طرف

 .لألصوات

 المتحصالن مترشحانال لها مديتق ثانية، دورة تنّظم المطلقة، األغلبية عل  المترشحين من أي حصول عدم صورة وف 

 .األول  الدورة ف  عليها المتحصل األصوات عدد حسب والثانية األول  الرتبة  عل

 .األصوات أكثر عل  صلالمتح المترشح للمجلس رئيسا ويكون

 .األصغر تغليب يتم  المترشحين بين األصوات تساوي حالة وف 

 للرئيس لرئاسةا تسليم لسةالج رئيس يتول  البلدي المجلس رئيس انتخاب نتائج عن االعالن إثر عل : 15لالفص

 .المنتخب

 يتجاوز أال عل  ديهمساع عدد تحديد األول  الجلسة وخالل المنتخب الرئيس برئاسة البلدي المجلس يتول  :16الفصل

 .المحلية الجماعات مجلة من 245 الفصل لمقتضيات وفقا األربعة عددهم

 جنس من لمترشحينا يكون أن عل  للرئيس بالنسبة تمت الت  الصيغة بنفس المجلس لرئيس األول المساعد انتخاب يتم

 .الرئيس جنس عن مختلف

 المساعد أو مجلسال رئيس سن كان حالة وف  للرئيس، بالنسبة تمت الت  الصيغة بنفس الثان  المساعد انتخاب يتم

 .الترشح هذا ف  السن قاعدة اعتماد يتم ال سنة35  من أقل األول

 ف  ترتيبهم حسب لثان ا المساعد بعد تباعا ترتيبهم ويتم االجراءات نفس وفق حدة عل  كل نالمساعدي بقية انتخاب يتم

 .اإلقتراع

 . البلدي المجلس يسلرئ ثان  نائبا الثان  المساعد ويعتبر البلدي المجلس لرئيس أول نائب األول المساعد يعتبر

 والعنوان لمختارا عنوانه ايداع للمجلس األول  الجلسة خالل البلدي المجلس أعضاء من عضو كل يتول : 17 الفصل

 هاتفه ورقم اإلبان ف  الدعوات وصول ولضمان تجاوز لكل درءا إليه الدعوات توجيه يتعين الذي توفره عند اإللكترون 

 .محتمل نزاع كل عند المعتمد العنوان المودع العنوان يكون و الجوال

 
 الثاني القسم

 البلدي المجلس جلسات في

 :يل  كما التالية األشهر خالل عادية دورات أربع سنويا البلدي المجلس يعقد: 18 لالفص

  فيفري  شهر  :األول  الدورة -
 شهر ماي   :الثانية الدورة - 

  جويلية  شهر  : الثالثة الدورة -
 نوفمبر شهر  :الرابعة الدورة -

 .الذكر اآلنفة األشهر من الثان  النصف خالل المجلس يجتمع

 .سميةالر العطل لموجبات أو االستثنائية الحاالت ف  إال األسبوع نهاية خالل المجلس دورات عقدتن

 لمناقشة المجلس ايخصصه يوما، 15 ـب الميزانية عل  المصادقة تاريخ قبل أكتوبر شهر خالل سنوية جلسات عقد يتم

 .يالبلد المجلس أعضاء غير من اللجنة أعضاء بحضور اللجان تقارير مختلف

 .شأنها ف  الرأي وابداء لمناقشتها البلدي المجلس أعضاء إل  التقارير تحال

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

 .الدورة أعمال جدول إتمام حت  أكثر أو جلسة عل  البلدي المجلس دورة تشتمل :19 الفصل

 . جلسات 02عدد  الحاالت كل ف  الدورة جلسات عدد يتجاوز ال
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 .الجلسات تواريخ البلدي المكتب من باقترا  البلدي المجلس يحدد

 .المصادقة غاية إل  مفتوحة البلدية ميزانية مشروع عل  بالمصادقة المتعلقة الجلسة تبق 

 من بطلب أو يسهرئ من بدعوة لذلك الضرورة دعت كلما استثنائية جلسات يعقد أن البلدي للمجلس يمكن :20 الفصل

 أو بالموضوع بامصحو الطلب هذا يكون أن عل  االنتخاب  بالسجل المسجلين الناخبين عشر من وبطلب أعضائه ثلث

 .األعمال بجدول إدراجها المقتر  المواضيع

 التشاور وبعد ضوعيةوم ألسباب البلدي المجلس لرئيس يمكن أنه غير .البلدية بمقر البلدي المجلس يجتمع: 21 الفصل

 فيه وتضمن واألمن يهإل النفاذ شروط فيه تتوفر أن عل  البلدية بتراب آخر بمكان للجلسة الدعوة البلدي المكتب مع

 .الحياد ومبدأ لالجتماع العمومية الصبغة

 بمدخل تعليقال يقطر عن انعقادها تاريخ عن ويعلن أشغالها العموم ويحضر علنية البلدي المجلس جلسات :22 الفصل

 .المتاحة االعالم وسائل وبمختلف البلدية

 األعضاء ثلث  وبموافقة رئيسه من أو أعضاءه ثلث من بطلب الجلسة سرية عل  المصادقة للمجلس يمكن :23 الفصل

 .الحاضرين

 وجميع عالماإل وسائلو المدن  المجتمع ممثل  ومن العموم من القاعة بإخالء الرئيس يأمر سرية جلسة إقرار حالة ف 

 .أشغالها متابعة قبل الجلسة أعمال بجدول لهم عالقة ال الذين األشخاص

 النظام هذاب عليها المنصوص اإلجراءات نفس وفق للمجلس يمكن سرية جلسة عقد تطلب الذي السبب ينتف  عندما

 .العلنية صيغتها ف  الجلسة استئناف الداخل 

 .كتابته يتول  الذي المجلس اتجلس للبلدية العام الكاتب يحضر :24 الفصل

 لدى برأيه ديفي أن يمكن مختص شخص أي أو البلدية أعوان من إطارات يستدع  أن البلدي المجلس لرئيس ويمكن

 يكون و .المطلق حيادال التزام مع الرئيس من بإذن إال الكلمة أخذ لهم يمكن وال التصويت ف  المشاركة دون المجلس

 .استشاريا رأيهم

 لثانيا القسم

 البلدي المجلس لجلسات الدعوات في

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

 أعضاء وينعنا إل  كتابيا أثرا تترك وسيلة بأي أو الوصول مضمون بريد طريق عن الدعوات توجه :26 الفصل

 بالبريد عناوينهم إل  توجيهها يمكن كما للمجلس األول  سةالجل أثناء البلدية لدى أودعوها والت  المختارة المجلس

 .بلوغها إثبات أمكن مت  االلكترون 
 الت  جلساتال أو الجلسة أعمال بجدول مرفقة المجلس أعضاء كافة إل  فردية بصفة الدعوات توجه :27 الفصل

 الصلة ذات ثائقوالو الجلسة ناءأث التداول عل  ستعرض الت  المسائل حول تفسيرية وبملحوظات المجلس سيعقدها

 .الجلسة مكانو وساعة يوم الدعوة وتحدد اللجان بتقارير اإلقتضاء وعند األعمال جدول ف  المدرجة بالنقاط

 ئيسر قبل من صفحاته من صفحة كل عل  ومؤشر مرقم المجلس لمداوالت مخصص بدفتر الدعوات تضمين يتم

 مقر بمدخل للعموم لدعوةا تعليق ويتم وجد إن للبلدية االلكترون  بالموقع يدرج كما المجلس بكتابة يقوم ومن المجلس

 .البلدية

 اجتماع ختاري قبل يوما عشر خمسة المجلس أعضاء إل  المجلس رئيس قبل من الدعوات توجيه يتم :28 الفصل

 .األقل عل  المجلس

 البلدي للمجلس يرجع أنه غير القصوى التأكد حالة ف  حاال االجتماع ويتم يومين إل  األجل اختصار يتم التأكد حالة ف 

 .الحقة جلسة إل  الجلسة أعمال جدول ف  النظر تأجيل ويمكنه المتأكدة الجلسة عقد عند التأكد حالة تقدير

 لمشروع لنسبةبا يوما 15 وقبل الجلسة انعقاد من أيام خمسة قبل والعقود الصفقات ملفات توجيه وجوبا يتعين

 .الميزانية

 الثالث قسمال

 األعمال جدول في

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

 الدعوات توجيه ميو نفس ف  انعقادها ومكان الجلسة وتوقيت وتاريخ األعمال بجدول العموم إعالم يتم :30 الفصل

 .البلدية بمقر والتعليق المتاحة الوسائل بكل النشر خالل من لألعضاء

 ف  تدخل نقطة كل اجإدر قصد كتابيا طلبا جماعية أو فردية بصفة للرئيس يقدموا أن المجلس ألعضاء يمكن: 31 الفصل

 .الجلسة انعقاد قبل األقل عل  شهر أجل ف  الطلب يقدم .األعمال جدول ف  المجلس صالحيات

 المقترحة بالنقاط الجلسة إفتتا  عند علما المجلس طويحا الطلب لمقدم ويبلغ معلال مقترحة نقطة كل إدراج رفض يكون

 األقل عل  المجلس أعضاء نصف تقدم حال وف  .الجلسة محضر ف  وجوبا ذلك ويدون مناقشتها دون رفضها تم الت 



 21 

 أعمال جدول ف  وجوبا تسجل فإنها األعمال جدول ف  المجلس صالحيات ف  تدخل نقطة إدراج قصد كتاب  بطلب

 . الجلسة

 .الجلسة أعمال جدول ف  مدرجة غير نقطة كل مناقشة عل  المجلس رئيس رضيعت

 تهم مسألة كل حول المجلس لرئيس كتابية أسئلة توجيه جماعية أو فردية بصفة المجلس ألعضاء مكني: 32 الفصل

 عضاءأ حدأ تهم أغراض خدمة أو معينة جهة إل  تهم توجيه دون محددا السؤال يكون أن عل  المجلس صالحيات

 .فروعه أو هأصول أو زوجه لفائدة أو غيره عن وكيال أو مساهما بصفته أو شخصية بصفة ذلك كان سواء المجلس

 قبل األقل عل  شهرا سالمجل كتابة لدى المعنية المجموعة أعضاء أحد أو العضو قبل من موقعة المذكورة األسئلة تودع

 .وتسجيلها بها التوصل تاريخ حسب وترتب المجلس دورة انعقاد

 .لذلك المخصصة الجلسة ف  المبرمجة األسئلة عن مساعديه أحد أو المجلس رئيس يجيب :33 الفصل

 المعنية لمجموعةا أعضاء أحد أو السؤال لصاحب الكتابية األسئلة عن للجواب المخصصة الجلسة خالل الكلمة تعط 

 .دقائق ثالث تتجاوز ال مدة ف  السؤال عن ملخص لتقديم

 .دقائق ثالث تتجاوز ال مدة ف  الكتاب  السؤال عن اإلجابة مساعديه أحد أو لرئيسا يتول 

 .دقائق ثثال تتجاوز ال مدة ف  الجواب عل  التعقيب المعنية المجموعة أعضاء أحد أو السؤال لصاحب يمكن

 .دقائق ثالث تتجاوز ال مدة ف  التعقيب عل  الرد المكتب أعضاء أحد أو للرئيس يمكن

 أحد عنه ينوب نأ يمكن الجلسة حضور فردية، بصفة الكتاب ، بالسؤال تقدم الذي العضو عل  تعذر إذا : 34 الفصل

 يؤجل الشرط، هذا استيفاء عدم حالة وف  المتغيب، العضو من مكتوب بتفويض السؤال هذا عرض ف  المجلس أعضاء

 .الموالية الجلسة إل  عنه والجواب السؤال عرض

 ألحد أو لديةالب لرئيس شفاهية أسئلة تقديم جماعية أو فردية بصورة البلدي المجلس عضاءأل يمكن :35 الفصل

 ضمن وتدون ختمها لقب الجلسة آخر ف  البلدية أعمال تهم مسائل حول الدوائر رؤساء أو اللجان لرؤساء أو مساعديه

 .الجلسة محضر

 .ربالمحض وتضمن الجلسة بداية ف  الجلسة رئيس إل  أصحابها قبل من الشفاهية األسئلة تسليم يتم

 ألهمية اعتبارا لرئيسل يمكن أنه غير الجلسة آخر اإلجابة األسئلة إليهم وجهت من ألحد منه، بإذن أو، المجلس لرئيس

 ضمن وجوبا مباشرة وتدرج مباشرة الالحقة الجلسة آخر ف  تتم أن عل  عليها اإلجابة يؤجل أن طبيعتها أو األسئلة

 .أعمالها جدول

 .جانالل ورؤساء الدوائر ورؤساء مساعديه ألحد أو البلدي المجلس لرئيس استماع جلسات تنظيم يمكن

 ذات األسئلة نم مجموعة يضم أن الشفاهية أو الكتابية األسئلة له وجهت لمن أو المجلس لرئيس يمكن :36 الفصل

 الرد السؤال له وجه نلم أو وللرئيس واحدة مرة إال إجابته عل  يعقب وال واحدة بإجابة عنها ويجيب الواحد الموضوع

 .نهائية بصورة التعقيب عل 

 توجيه متضمنة أو لبلديةا المصالح تخص ال بمواضيع متعلقة الشفاهية أو الكتابية األسئلة تكون أن يمكن ال :37 الفصل

 بموضوع السؤال تعلق صورة ف  أو الحاالت هذه ف  اإلجابة عن االمتناع المجلس لرئيس .شخصية بصورة للغير تهم

 ويتم سابقا حوله التداول تم

 .كتابيا بذلك المعنيين األعضاء إعالم

 البلدية بمقر وتعليقه المتاحة الوسائل بكل نشره ويتم الجلسة، محضر ف  المقدمة واألجوبة األسئلة تدون :38 الفصل

 .أيام 7 خالل

 الثالث الباب

 الجلسات تسيير في

 األول القسم

 البلدي المجلس جلسات حضور متنظي في

 .اجباريا لجلساته البلدي المجلس أعضاء حضور يعتبر : 39 الفصل

 وعل  الجلسة غالأش افتتا  قبل الحضور ورقة عل  البلدية، بمقر ال الجلسة، بقاعة حضر عضو كل يمض  :40 الفصل

 .المداوالت  ف المشاركة قبل ضورالح بورقة اإلمضاء الجلسة أشغال افتتا  بعد الجلسة بقاعة التحقوا الذين

 بقية بين المقاعد بقية وتوزع االقتضاء عند الدوائر ورؤساء ومساعديه المجلس لرئيس مكان تخصيص يتم :41 الفصل

 األول  لألحرف بجدياأل الترتيب حسب التوزيع يتم التعذر وعند المجلس وأعضاء البلدية رئيس بين باتفام األعضاء

 .األعضاء ألسماء

 .الجلسة رئيس جانب إل  يجلس فإنه الجلسة لحضور الدولة ممثل استدعاء حالة ف 

 .الجهوي المجلس عن لممثل الجلسة رئيس بجانب مكان تخصيص يتم
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 المقاعد حدود ف  ينوالمواطن اإلعالم ووسائل المدن  المجتمع لممثل  مكانا وجوبا الجلسة بقاعة يخصص :42 الفصل

 .المتوفرة

 مدة تقل ال أن ل ع قائمة رئيس أو الحاضرين األعضاء ثلث ذلك يطلب عندما مؤقتا الجلسة الرئيس يرفع :43 الفصل

 .دقيقة 20 عن تزيد وال دقائق10 عن التوقف

 الثاني القسم

 الجلسة لعقد القانوني النصاب في

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

 بخمسة التمديد إمكانية مع سةالجل لعقد المقررة الساعة بعد دقيقة ثالثين القانون  النصاب اكتمال انتظار يتم :45 الفصل

 .الجلسة رئيس من بقرار إضافية دقيقة عشر

 توفر عدم وعند األقل ل ع أيام ثالثة أجل ف  البلدي المجلس النعقاد الدعوة إعادة يتم القانون  النصاب توفر عدم عند

 الحاضرين األعضاء دعد كان مهما باالستدعاء المبينين التوقيت وف  الجلسة بقاعة المجلس يجتمع أخرى مرة صابالن

 .ومكانه موعده ف  آنذاك المجلس وينعقد

 أي عل  لتصويتا قبل النصاب توفر من التثبت يتم فإنه الجلسة أثناء المجلس من أعضاء مغادرة عند :46 الفصل

 .مداولة

 .الحضور عدد كان مهما االقل عل  أيام ثالثة بعد لالنعقاد المجلس يدع  النصاب، اكتمال دمع صورة وف 

 الثالث القسم

 البلدي المجلس كتابة في

 رئيس يعين بالبلدية عام كاتب وجود عدم أو غيابه صورة وف  للبلدية العام الكاتب المجلس كتابة يتول  : 47 الفصل

 .يةالبلد موظف  أحد بمساعدة بالكتابة للقيام األعضاء أحد جلسة كل بداية ف  منينوبه أو المجلس
 ومتابعة عمالاأل جدول وتالوة القانون  النصاب احتساب عملية ف  الجلسة رئيس المجلس بكتابة المكلف يساعد

 .ونتائجها التصويت عمليات
 الرابع القسم

 البلدي المجلس مناقشات تنظيم في

 األعمال بجدول ويذكر نالحاضري األعضاء عل  بالمناداة النصاب توفر من التثبت بعد سةالجل الرئيس يفتتح :48 الفصل

 لملخص ينوبه من أو البلدية رئيس تقديم فيه نقطة كأول وجوبا تتضمن الت  للمناقشة به المدرجة النقاط ويعرض

 .إجراءات من نهاشأ ف  تم اوم للغرض المعد بالسجل الواردة المدن  والمجتمع المتساكنين وتساؤالت للمالحظات

 هذا من األول  لفقرةبا عليها المنصوص األول  النقطة باستثناء األعمال بجدول المدرجة النقاط ترتيب تغيير يمكن

 .الحاضرين األعضاء أغلبية وموافقة الجلسة رئيس من باقترا  وذلك الفصل

 :يل  كما المداولة ومشاريع التقارير مناقشة تتم :49 الفصل

 .ينوبه نم أو المشروع موضوع بالقطاع المكلف البلدية رئيس مساعد قبل من المداولة مشروع تقديم يتم  -

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

 .الداخل  النظام بهذا عليها المنصوص اإلجراءات وفق المناقشة تتم  -

 ف  بالنظام إلخاللا ف  يتسبب من كل بمغادرة يأمر أن وله بالجلسة النظام حفظ عن مسؤول الجلسة رئيس :50 الفصل

 .بها ألمنا وحماية للجلسة العادي السير لضمان العامة بالقوة االستعانة اإلقتضاء عند ويمكنه القاعة

 .المتدخلين ائمةق  ف تسجيلهم ترتيب حسب التدخل ف  الراغبين األعضاء إل  الكلمة الجلسة رئيس يمنح :51 الفصل

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

 يتناول أن نقاشبال المعنية اللجنة ورئيس الرئيس مساعدي باستثناء البلدي المجلس أعضاء من عضو ألي يمكن ال

 .الموضوع نفس ف  مرتين من أكثر الكلمة

 .للنقاش ةالنقط عرض عند الجلسة رئيس حددها الت  المدة عضو كل تدخل مدة جاوزتت أن يمكن ال :52 الفصل

 .المتدخل نهاع له تنازل وإن حت  أخذها عضو ألي يمكن وال الجلسة رئيس قبل من المجلس ألعضاء الكلمة وتعط 

 أو له لمخصصةا دةالم تجاوز أو األعمال بجدول النقطة موضوع عن خارجا األعضاء أحد تدخل كان إذا :53 الفصل

 ثم المصد  صوت قطعب عليه التنبيه امتثاله عدم وعند الكلمة قطع الجلسة لرئيس جاز واألدب اللياقة حدود تجاوز

 للمجالس النموذج  خل الدا النظام من 36 بالفصل الواردة األحكام تطبيق االقتضاء وعند الجلسة بمحضر إخالله تسجيل

 .البلدية

 أو القانون بتطبيق علقتت مسألة إل  االنتباه بلفت أو األعمال بجدول أو النقاش بسير األمر قيتعل عندما :54 الفصل

 أال عل  نظام نقطة ارإط ف  الجلسة رئيس إذن بعد باألولوية التدخل المجلس أعضاء من عضو ألي جاز الداخل  بالنظام

 .الدقيقتين تدخله مدة تتجاوز
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 الذين االعضاء أو والعض الرئيس ويذكر الكلمة تناوله أثناء آخر عضوا يقاطع أن المجلس أعضاء من عضو ألي يحق ال

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

 عرف للرئيس نأمك األعضاء بعض أو عضو قبل من للجلسة العادي بالسير يخل أن شأنه من ما وقع إذا :55 الفصل
 .اليوم نفس خالل الجلسة تستأنف أن عل  مؤقتا الجلسة

 الت  المداوالت عل  التصويت أو المناقشات ف  المشاركة البلدي المجلس أعضاء من عضو أي عل  يحجر : 56 الفصل

 و لمصالحا تضارب حاالت كل عامة وبصورة اإلنابة طريق عن أو مباشرة فيها شخصية مصلحة له تتعلق بموضوع
 .رئيسه أو المجلس أعضاء باق  من المصالح تضارب وضعيات إثارة يمكن كما .بذلك لتصريحا عليه

 العضو من ببطل بالمحضر الجلسة من االنسحاب هذا تسجيل ويتم الجلسة، من االنسحاب الحاالت هذه ف  وعليه

 .المعن 

 الخامس القسم

 التصويت في

 

 باألغلبية لبلديةا المجالس مقررات تؤخذ المحلية الجماعات بمجلة عليها المنصوص الحاالت استثناء: ب57 الفصل

 .البلدي المجلس أعضاء ثلث عن تقل ال أن عل  الحاضرين لألعضاء المطلقة
 .بالوكالة التصويت يمكن ال

 .الجلسة حضربم المصوتين أسماء وتدرج مرجحا الرئيس صوت يكون األصوات، تساوت وإذا .عالنية التصويت يجري

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

 ذلك و ."نعممت" بلفظ االمتناع حالة وف  "ال"ب بالرفض التصويت عن و "نعم"ب بالموافقة التصويت عن يعبر

 .اليد رفع بطريقة

 ف  يدرج و توااألص المجلس بكتابة المكلف احتساب بعد التصويت نتائج البلدي المجلس رئيس يعاين: 59 الفصل

 .مصوت بكل الخاص التصويت بيان المحضر

 .صحيحة قانونية بصورة تمت تصويت عملية إعادة يمكن ال

 المجلس أعضاء ث ثل وبموافقة األقل عل  الحاضرين األعضاء ثلث بذلك طالب كلما سرا االقتراع يمكن: 60 الفصل

 .ترشحات تقديم وأ تسمية ف  للبت أو لالنتخاب يالبلد المجلس دع  كلما سريا وجوبا اإلقتراع ويكون الحاضرين

 محضر ف  ذلك تضمين مويت المجلس رئيس إل  اليد برفع أو كتابيا طلبا سرا االقتراع ف  يرغبون الذين األعضاء يقدم

 .الذكر اآلنف الثلث تمثيل نصاب توفر من التأكد بعد الجلسة

 للمداولة فضار يعتبر األصوات ف  التساوي نتيجة فإن تترشحا تقديم أو التسمية حاالت ف  السري التصويت عند

 .المعروضة

 أصوات بيةأغل عل  مترشح أي يحرز ولم ترشحات بتقديم أو بتسمية أو بانتخاب السري التصويت يتعلق عندما

 ف  صواتاأل من عدد كبرأ عل  صالنـالمتح المترشحان إليها يتقدم ثانية دورة اجراء يتم فإنه أول  دورة ف  الحاضرين

 .سنا المترشحين أصغر بفوز يصر  األصوات ف  التعادل وعند األول  الدورة

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

 السادس القسم

 البلدي المجلس جلسات العموم حضور في

 ومنظمات نينمواط من مومللع مفتوحة المجلس جلسات تكون الداخل  النظام هذا أحكام مراعاة مع:  62 الفصل

 .للعموم المخصصة و االجتماع بقاعة المتوفرة المقاعد حدود ف  المدن  المجتمع

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

 يتخذها الت  المقررات ضفبر أو بالموافقة سواء آرائهم عن للتعبير التدخل عدم و بالهدوء االلتزام العموم عل  يتعين

 .المجلس رئيس من إذن دون للمنتخبين المخصص المكان ولوج يمكنهم ال كما .المجلس

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

 استعمال الجلسة ثناءأ يحجر كما .سائلالو من وسيلة بأية الجلسات أشغال تسجيل و تصوير العموم عل  كليا منعا يمنع

 .الجلسة قاعة داخل الجوالة الهواتف

 لرئيس الممنوحة حياتللصال االعتبار بعين األخذ مع البلدي المجلس مداوالت نقل أو تصوير أو تسجيل يمكن :65الفصل

 .الداخل  النظام هذا وأحكام المحلية الجماعات مجلة من 218 الفصل بمقتض  المجلس

 الرابع بالبا

 البلدية اللجان في

 األول القسم
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 القارة اللجان في

 المجلس هذا لمداولة تبعا التالية القارة اللجان أحدثت المحلية الجماعات مجلة من 210 الفصل ألحكام وفقا :  66 الفصل

  : 2018سبتمبر  22 البلدي

 .أعضاء  02و ومقرر رئيس من وتتكون الشؤون المالية واإلقتصاديّة ومتابعة التصّرف لجنة .1
 أعضاء . 5و ومقرر رئيس من وتتكون النظافة و الصّحة و البيئة  لجنة .2

 أعضاء 03و قرروم رئيس من وتتكون الشؤون اإلجتماعيّة والمرأة واألسرة والمساواة بين الجنسين  لجنة .3
 أعضاء  02و ومقرر رئيس من وتتكوناألشغال و التهيئة العمرانية  لجنة .4
 أعضاء. 02و ومقرر رئيس من وتتكوندارية و إسداء الخدمات الشؤون اإل لجنة .5

  أعضاء . 03 و ومقرر رئيس من وتتكونالفنون و الثقافة و التربية و التعليم  لجنة .6

 أعضاء . 03و ومقرر رئيس من وتتكون الطفولة و الشباب و الرياضة  لجنة .7

 أعضاء . 03و ومقرر رئيس من وتتكونالديمقراطية التشاركية و الحوكمة المحلية  لجنة .8

 أعضاء . 03 و ومقرر رئيس من وتتكون اإلعالم و التواصل لجنة .9

 أعضاء . 03و ومقرر رئيس من وتتكون التعاون الالمركزي و جاليتنا بالخارج  لجنة .10
 

 الثاني القسم

 القارة اللجان اختصاصات مجاالت في

 :يل  يماف الداخل  النظام بهذا عليها المنصوص القارة اللجان اختصاصات مجاالت أهم تتمثل: 67 الفصل

 تقييمو ومتابعة إعداد اختصاصاتها مجاالت أهم من :التصرف ومتابعة واالقتصادية المالية الشؤون

 االعتمادات ويلوتح الخصوصية والحسابات المالية والمساهمات التمويل وبرامج اإلدارية والحسابات الميزانية

 بالشؤون اللجنة تهتم كما .المال  التصرف ومتابعة والرقابة الجبائية وغير ائيةالجب والموارد والهبات واالقتراض

 االقتصادية باألنشطة لمتعلقةا اإلدارية البلدية والرخص واألسوام البلدي التنمية برنامج ذلك ف  بما االقتصادية للبلدية

 والتظاهرات عارضوالم االقتصادية األنشطة مناطق وإحداث االقتصادية والمراقبة والتجارية

 .اإلقتصادية

 .البلدية اختصاصات حدود وف  العالقة ذات بالمواضيع يتعلق ما وكل

 ) رفع يفوالتنظ الصحية بالتراتيب يتعلق ما كل اختصاصاتها مجاالت أهم من :والبيئة والصحة النظافة

 وفرزها( وتجميعها الفضالت

 بمقاومة تهتم كما .لخالمسا ومراقبة اإلسعاف عمليات ومتابعة والحشرات السائبة الكالب ومقاومة األوبئة من والحد

 واألودية لساحل ا الشريط وحماية العمرانية التجهيزات وتعهد الخضراء والمناطق المنتزهات ف  والتصرف التلوث

 .البلدية اختصاصات حدود وف  العالقة ذات بالمواضيع يتعلق ما وكل والسباخ

 باألسرة باإلحاطة المتعلقة البرامج ومتابعة وتنفيذ إعداد اختصاصاتها مجاالت همأ من : واألسرة المرأة شؤون

 األسرة والطفولةو للمرأة الموجهة الخدمات تسيير وحسن  ...الطفولة رعاية األمية ومحو األسري العنف ومقاومة

 .البلدية ختصاصاتا حدود وف  العالقة ذات بالمواضيع يتعلق ما وكل وتقييمها تنفيذها ومتابعة أنظمتها وتطوير

 المتعلقة المشاريعو البرامج وتقييم تنفيذ متابعة اختصاصاتها مجاالت أهم من  :العمرانية والتهيئة األشغال

 مياه من والحماية لتطهيرا شبكات وإنجاز البلدية البناءات وانجاز العموم  والتنوير باإلصال  وتعهدها الطرقات ببناء

 تهتم كما .والرياضية يةوالثقاف التربوية المؤسسات وكذلك وصيانتها الصحية والمراكز لمؤسساتا بناء وأشغال األمطار

 العقاري التدخل دوائر ف  العمرانية العمليات وكل وتقييمها انجازها ومتابعة العمرانية التهيئة وثائق إعداد بمتابعة

 الطابع وتطوير المدينة لسياسة طبقا عمران ال والتجديد التهذيب وأشغال العقارية المدخرات ف  التصرف وحسن

 والتقسيمات المرور اتوعالم والتنقل الجوالن ومخطط الفوضوي البناء ومقاومة البناء عل  الرقابة وسياسة المعماري

 .ديةالبل اختصاصات حدود وف  العالقة ذات بالمواضيع يتعلق ما وكل االجتماع  والسكن االجتماعية

 اردالمو ف  التصرف برامج إعداد اختصاصاتها مجاالت أهم من :الخدمات داءوإس اإلدارية الشؤون

 والشؤون البلدي والملك ديةالبل إلدارة الهيكل  والتنظيم بالبلدية األعوان مجموع اقترا  ذلك ف  بما للبلدية البشرية

 اختصاصات حدود ف و لعالقةا ذات بالمواضيع يتعلق ما وكل والساحات األنهج وتسمية البلدية ونزاعات القانونية

 .تنفيذها ومتابعة البلدية

 البرامج وتقييم تنفيذ ومتابعة إعداد اختصاصاتها مجاالت أهم من : والتعليم والتربية والثقافة الفنون

 الثقافية والجمعيات الثقاف  القطاع ومساعدة واالحتفاالت المهرجانات ذلك ف  بما البلدية للمنطقة والتربوية الثقافية

 ودور المكتبات ذلك ف  بما المتساكنين الحتياجات خدماتها ومالءمة الثقافية المنشآت تسيير وحسن إنجاز ومتابعة
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 حدود وف  العالقة ذات بالمواضيع يتعلق ما وكل المعنية العمومية الهياكل مع بالتنسيق والملتميديا والمسار  السينما

 .البلدية اختصاصات

 صائياتباإلح المتعلقة بالعمليات القيام اختصاصاتها مجاالت أهم من  :ةوالرياض والشباب الطفولة

 والشباب الطفولة االتمج ف  البلدية والمشاريع والبرامج البلدية السياسة تنفيذ ومتابعة وإعداد وصياغة والتشخيص

 اختصاصات دودح  وف العالقة ذات بالمواضيع يتعلق ما وكل ومتابعتها وتقسيمها المساعدات واقترا  والرياضة

 .البلدية

 مجاالت أهم من : اإلعاقة وحاملي السند وفاقدي والتشغيل االجتماعية الشؤون

 البرامج ةبصياغ يسمح بما عملها مجاالت ف  المعطيات وجمع والتشخيص اإلحصاء عمليات انجاز اختصاصاتها

 تهتم (. كما...المعوزة تبالعائال واالحاطة قرالف من )الحد بالمتساكنين االجتماع  النهوض لغاية البلدية والمشاريع

 البرامج تنفيذ ومتابعة اغةوصي البلدية للمنطقة التشغيلية القدرة من للرفع البلدية والمشاريع البرامج وإعداد بصياغة

 ما وكل المعنية لعموميةا الهياكل مع والتنسيق والمساعدات االحاطة ذلك ف  بما اإلعاقة وحامل  السند بفاقدي الخاصة

 .البلدية اختصاصات حدود وف  العالقة ذات بالمواضيع يتعلق

 خيصتش وإعداد المعطيات جمع اختصاصاتها مجاالت أهم من : الجنسين بين الفرص وتكافؤ المساواة

 بين الفرص كافؤت لمبدأ والمنجزة المقترحة والمشاريع والبرامج البلدية والخدمات اإلجراءات مدى مالئمة حول

 .االقتضاء عند التعديل مقترحات وتقديم ينالجنس

 وإعداد الخدمات وإسداء واالنتدابات البلدية الهياكل مختلف داخل التمثيلية خاصة اللجنة تدخل مجاالت وتشمل

 الهياكل مع والتنسيق لهاعم مجاالت ف  دورية تقارير إعداد اللجنة تتول  كما .والمشاريع البرامج وصياغة الميزانيات

 .البلدية اختصاصات حدود وف  العالقة ذات بالمواضيع يتعلق ما وكل المعنية يةالعموم
 

 ديةالبل احترام حسن اختصاصاتها مجاالت أهم من  :المفتوحة والحوكمة التشاركية الديمقراطية

 للمعلومات اذالنف حق عيلتف متابعة بالخصوص وتشمل التشاركية والديمقراطية بالشفافية المتعلقة القانونية للمقتضيات

 القرارات مشاريع نشرو المتساكنين أراء سجل ومسك المدن  المجتمع مكونات بترسيم المتعلقة االجراءات تنفيذ وحسن

 التشاركية العمرانية هيئةالت ومخططات البلدية التنموية البرامج إعداد عل  واإلشراف التداول عل  عرضها قبل البلدية

 ف  المدن  لمجتمعا ومكونات للمتساكنين واسعة مشاركة يضمن بما حولها الدورية رالتقاري وإعداد مراحلها كل ف 

 .البلدية اختصاصات حدود وف  العالقة ذات بالمواضيع يتعلق ما وكل وتنفيذها انجازها ومتابعة إعدادها

 وسائل طضبو للبلدية االتصالية السياسة وضع اختصاصاتها مجاالت أهم من  :والتقييم والتواصل اإلعالم

 االتصالية األنشطة موتنظي معهم والتواصل المواطنين إعالم عمليات وتنظيم المادية وغير المادية االتصال وأدوات

 وإعداد للبلدية االتصالية العمليات وتقييم ومتابعة

 وف  العالقة ذات المواضيعب يتعلق ما وكل وتنفيذها االقتضاء عند الضرورية التعديالت واقترا  حولها الدورية التقارير

 .البلدية اختصاصات حدود

 الالمركزي ونالتعا مجال ف  المتدخلين مختلف مع التنسيق اختصاصاتها مجاالت أهم من الالمركزي: التعاون

 الدورية التقارير وإعداد يمهاوتقي تنفيذها ومتابعة الالمركزي والتعاون بالشراكة المتعلقة االتفاقيات صيغ حول والتباحث

 .البلدية اختصاصات حدود وف  العالقة ذات بالمواضيع يتعلق ما وكل حولها

 

 الثالث القسم

 أعضائها و ومقرريها القارة اللجان رؤساء اختيار في

 .المجلس تركيبة ف  للقائمات النسب  التمثيل باعتماد القارة اللجان تكوين يتم:  68 الفصل

 الت  القائمة غير نم لعضو التصرف ومتابعة االقتصادية الشؤون و بالمالية المكلفة اللجنة رئاسة تخصص: 69 الفصل

 .البلدية اباتاالنتخ خالل بها المصر  األصوات عدد أكبر باعتماد منها األول المساعد و الرئيس انتخاب تم

 . النسب التمثيل قاعدة عل  بناء القارة البلدية اللجان رؤساء البلدي المجلس يعين : 70الفصل

 ذات للقائمة االختيار ف  األولوية إعطاء مع بالتوزيع المعنية القائمات عدد حسب اللجان من عدد رئاسة اداسن يتم و

 .الموزعة اناللج عدد استنفاذ حين إل  تليها الت  القائمة ثم المجلس تركيبة ف  األكبر النسب  التمثيل

 البلدي المجلس قبل من عليه المصادم القارة جانالل عدد استنفاذ حين إل  القارة اللجان لتوزيع دورات إجراء يتم

 .الداخل  النظام بهذا عليه والمنصوص

 النظام هذا من 70 فصلبال المذكورة الصيغ نفس باعتماد القارة البلدية اللجان عل  المقررين توزيع يتم: 71 الفصل

 .الداخل 
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 مراعاة مع البلدي لمجلسبا بمقاعد الفائزة قائماتال لمختلف النسب  للتمثيل وفقا لجنة كل تركيبة ضبط يتم: 72الفصل

 .لجنة كل اختصاص جاالتلم األعضاء مؤهالت ومالئمة فيها الشباب تمثيلية و اإلستحالة حاالت ف  ماعدا التناصف مبدإ

 .المعنية اللجنة ف  قائمته ممثل  المجلس رئيس إل  قائمة كل رئيس يقدم

 الرابع القسم

 قارةال اللجان عمل تنظيم في

 أعضاء بين من له نائبا البلدي المجلس رئيس يعين مقررها أو اللجنة رئيس غياب أو استقالة حالة ف :  73 الفصل

 .يعقدها جلسة أول ف  البلدي المجلس عل  الشغور حاالت تعرض أن عل  غيابه، مدة طيلة المجلس

 .اللجان ف  الحاصل الشغور سد البلدي المجلس يتول 

 أو الدولة أعوان شارةاالست وجه عل  اللجنة أعمال ف  للمشاركة يدعو أن ينوبه من أو اللجنة لرئيس يمكن: 74 الفصل

 وممثلين المتساكنين كوكذل الخبرة ذوي ومن البلدية تراب داخل لوظائفهم المباشرين العمومية المنشأت أو المؤسسات

 .اللجنة صتخ الت  المواضيع ف  برأيهم وايفيد أن يمكن الذين األشخاص كل أو المدن  المجتمع مكونات عن

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

 بدعوة أو أعضائها لث ث من بطلب أو رؤسائها من بدعوة تشكيلها تاريخ من أيام عشرة يتجاوز ال أجل ف  اللّجان تجتمع

 األعمال جدول هب ويضمن اللجنة جلسة تاريخ قبل أيام ثالثة وجهي باستدعاء الدعوة تتم أن عل  رئيس المجلس من

 .فحسب ساعة 24 إل  األجل اختصار يمكن التأكد وعند
 .البلدية بمقر لتعليقبا اللجنة رئيس قبل من انعقادها ومكان أعمالها وجدول اللجان بجلسات واإلعالم اإلشهار يتم

 يقع يوم إل  الجتماعا يؤجل التعذر وعند أعضائها ثلث من أكثر حضر إذا اجتماعاتها تعقد أن للجنة يمكن: 76 الفصل

 .الحضور عدد كان مهما الحالة هذه ف  اللجنة وتجتمع اللجنة رئيس قبل من تعيينه

 .الجلسة بداية عند النصاب احتساب يتم

 قبل من له اإلذن دبع هرأي يبدي وأن فيها عضوا يكون ال اللجان من جلسة أي ف  يحضر أن البلدي بالمجلس عضو لكل

 .التصويت ف  الحق له يكون أن دون اللجنة رئيس

 أو البلدي لمجلسا عليها يعرضها الت  أو صالحياتها ضمن تدخل الت  المسائل ف  القارة اللجان تنظر : 77الفصل

 .رئيسه

 االستماع لها يمكن كما ذلك  ف ثبتةم فائدة تنقلهم ف  كان كلما البلدية مقر خارج يتنقلوا أن البلدية اللجنة ألعضاء يمكن

 .ورأيه بخبرته يفيد أن يمكن شخص كل إل 

 اللجنة سرئي من بطلب آخر لعضو البلدي المجلس بانتخاب اللجان أعضاء من عضو أي تعويض يمكن : 78الفصل

 .للبلدية العامة بالكتابة ويضمن

 تم الت  اءاتلشجر ووفقا المجلس رئيس من ةبمبادر أو المجلس أعضاء ثلث من بطلب اللجان أعضاء تجديد يمكن

 .النيابة مدة طيلة واحدة مرة إال التجديد يمكن وال آنفا اعتمادها

 رئيس أو البلدي مجلسال قبل من إليها بها يعهد الت  أو بها تتعهد الت  المسائل حول تقارير اللجان تعد: 79الفصل

 من وظيفة أي ممارسةل منه بتفويض ولو البلدي المجلس محل تحل نأ لها ليس أو تقريرية سلطة أي لها وليست البلدية

 .وظائفه

 صوت يكون األصوات دلتعا وعند اللجنة أعضاء من بها المصر  لألصوات المطلقة باألغلبية واالقتراحات اآلراء تتخذ

 .مرجحا اللجنة رئيس

 ومقررها جنةالل رئيس ويمض  فحاتهص ترقم خاص بدفتر اللجان جلسات ومحاضر التقارير تضمين يتم: 80 الفصل

 االستماع تم نالذي األشخاص كل وعل  الحاضرين األعضاء عل  التنصيص ويتم عليها اللجنة أعضاء يختاره وعضو

 .اللجنة قبل من إليهم

 اآلجال أحسن ف  امنه مختصر يوجه كما البلدي المجلس رئيس إل  جلساتها ومحاضر اللجنة تقارير توجه : 81الفصل

 .المجلس أعضاء  إل

 .بها تعلقالم الموضوع حول التداول عند البلدي المجلس عل  جلساتها محاضر و اللجان تقارير وجوبا تعرض

 االقتضاء وعند ماديةال اإلمكانيات جميع توفير المتوفرة اإلمكانيات حدود ف  البلدي المجلس رئيس عل  : 82الفصل

 .المكتبية واللوازم علالجتما قاعات توفير منها خاصة الوجوه أحسن عل  بمهامها للقيام للجان البشرية اإلمكانيات

 الخامس القسم

 القارة غير اللجان في

 ذات محددة مواضيع اسةدر ف  تتمثل بمهمة القيام لها يعهد قارة غير لجانا يحدث أن البلدي للمجلس يمكن:  83 الفصل

 .بلدية صبغة
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 المطلقة غلبيةاأل عليه وتوافق األقل عل  المجلس أعضاء ثلث قبل من  ممض كتاب  بطلب اللجنة تحدث : 84الفصل

 .نةاللج لهذه ومقررا رئيسا المجلس ويعين األعمال جدول نقاط من كنقطة الحاضرين المجلس ألعضاء

 يكون نأ عل  اللجنة موضوع ف  الخبرة ذوي األشخاص ومن المجلس أعضاء من مالئم عدد من اللجنة تتكون

 .نسيبا تمثيال فيها ممثلة البلدي بالمجلس القائمات لمختلف لمنتمونا األعضاء

 نتيجة تعرض أن عل  اتكوينه تاريخ من أشهر ثالثة يتجاوز أن يمكن ال الذي وأجلها اللجنة مهمة طبيعة المجلس يحدد

 وفقا لها الدعوة تتم استثنائية جلسة خالل االقتضاء عند أو اللجنة أشغال انتهاء تل  الت  الدورة ف  فيها للتداول أعمالها

 .الداخل  النظام هذا وأحكام المحلية الجماعات مجلة ألحكام

 أو بتحقيق الموضوع علقت إذا و أحدثت أجلها من الت  المهمة انتهاء بمجرد القارة غير اللجنة أعمال تنته : 85 الفصل

 .الموضوع نفس ف  قضائ  تحقيق فتح بعد مباشرة تنته  اللجنة مهمة فإن تفقد
 الخامس الباب

 ةالمالي والحسابات الميزانية مجال في البلدي والمجلس اللجان بأعمال المتعلقة الخصوصية األحكام في

 إمكانية ف  للنظر ةالسن من جوان 30 قبل بالمالية المكلفة للجنة مقترحاتهم تقديم المجلس أعضاء يتول : 86الفصل

 .الميزانية مشروع ضمن إدراجها

 يندرج أن يتعين الذي نيةالميزا لمشروع أولية وثيقة إعداد البلدية رئيس مراقبة تحت البلدية إدارة تتول : 87 الفصل

 يتوفر ما عل  بناءو المحلية الجماعات مجلة من 166 بالفصل عليه المنصوص البلدية لتنمية الثالث  البرنامج ضمن

 الدولة ستحولها الت  للموارد األولية التقديرات وعل  لمجلسا وأعضاء اللجان اقتراحات وعل  ومعطيات إحصائيات من

 .الذكر اآلنفة المجلة من 151 الفصل أحكام وفق للبلدية

 .السنة من سبتمبر غرة قبل المالية اللجنة عل  الميزانية األول  المشروع يعرض

 للميزانية األول  عالمشرو بدرس التصرف ومتابعة واالقتصادية المالية بالشؤون المكلفة اللجنة تقوم : 88 الفصل

 المكتب عل  وتحيله المحلية الجماعات مجلة من 168 بالفصل عليها المنصوص التفسيرية والوثائق المالية والقوائم

 .سبتمبر20 يوم  قبل الرئيس قبل من البلدي

 قبل من تأخير حصول حالة ف  الميزانية مشروع لصياغة الخبرة أهل من يراه بمن االستعانة المجلس لرئيس يمكن

 .أعمالها إتمام ف  المالية اللجنة

 أكتوبر 15 يوم قبل ةاجمالي تفسيرية بوثيقة مصحوبا الميزانية مشروع توجيه البلدي المجلس رئيس يتول : 89 الفصل

 .عليه مشروعال إحالة تاريخ من شهرا يتجاوز ال أجل ف  فيه رأيه إبداء عليه الذي الجهوي المال أمين إل 

 عشر خمسة لبلديا المجلس أعضاء إل  التفسيرية والوثائق الميزانية مشروع توجيه البلدية رئيس : عل 90لفصل ا

 .ديسمبر 1 يوم قبل عليها والمصادقة التداول جلسة تاريخ قبل األقل عل  يوما
 بالفقرة عليه صالمنصو األجل ف  الجماعة مجلس عل  الميزانية مشروع عرض المحلية الجماعة رئيس تولّ  عدم صورة ف 

 .أعضائه ثلث من بدعوة أيام ثالثة أجل ف  المجلس ينعقد الفصل، هذا من األول 

 .ديسمبر 15 يوم هأقصا أجل ف  المصادقة قصد عليه التنبيه الوال  يتول  الميزانية عل  المجلس مصادقة عدم صورة وف 

 المالية بالشؤون المكلّفة اللّجنة مقرر يتولّ  الميزانية، عل  دقةللمصا المخصصة المحلية الجماعة مجلس جلسة : خالل91الفصل
 باب فتح وبعد .يزانيةالم مشروع حول الجهوي المال أمين رأي وتالوة الميزانية مشروع تقديم التصرف ومتابعة واالقتصادية

 .التصويت عل  الميزانية مشروع يعرض الداخل ، للنظام وفقا النقاش

 :التال  الترتيب حسب الميزانية مشروع شةمناق تتم :92 الفصل

 .واألصناف األجزاء حسب عليهما والتصويت الثان  والعنوان األول العنوان موارد تقديرات ف  النظر -

 .والفصول األقسام حسب عليهما والتصويت الثان  والعنوان األول العنوان نفقات تقديرات ف  النظر -

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

 .لهما مساويا

 .عليها المصادقة حين إل  مفتوحة الميزانية عل  للمصادقة المخصصة العامة الجلسة تبق  :94 الفصل

 .المجلس أعضاء خمس  عن عددهم يقل أال عل  الحاضرين األعضاء بأغلبية الميزانية عل  المصادقة تتم

 والنفقات المواردب جاريا العمل يبق  ديسمبر 31 أقصاه أجل ف  البلدية ميزانية عل  المصادقة عدم صورة ف  :95 الفصل

 عليها المنصوص اتاإلجراء وفق البلدية رئيس من بقرار شهري قسط حدود ف  السابقة السنة بميزانية المرسمة اإلجبارية

 .المحلية الجماعات لةمج من 175 بالفصل

 داخل و األول عنوانال داخل آخر جزء إل  جزء من االعتمادات تحويل عل  الحاالت كل ف  البلدي المجلس يصادم: 96 الفصل
 المالية بالشؤون كلّفةالم اللّجنة من أو المجلس رئيس من معلل باقترا  جزء كل داخل آخر قسم ال  قسم ومن الثان  العنوان

 .الجهوي المال أمين بملحوظات مصحوبا التصرف ومتابعة واالقتصادية
 إلنجاز محالة اعتمادات من ددتس بنفقات األمر تعلق إذا الفصل هذا من السابقة بالفقرة إليها المشار االعتمادات تحويل يمكن ال

 .االعتمادات إحالة تولت الت  اإلدارة بموافقة إال موظفة بموارد تمويل أو محدد مشروع



 28 

 أو الفصل نفس داخل أخرى فقرة إل  فقرة من اعتماد بتحويل األول العنوان لنفقات بالنسبة يقوم أن البلدية لرئيس: 97 الفصل

 واالقتصادية المالية بالشؤون المكلّفة اللجنة رئيس رأي عل  بناء الفقرة نفس داخل أخرى فرعية فقرة إل  فرعية فقرة من

 .التحويل بهذا حاال الجهوي الالم أمين إعالم ويتم التصرف ومتابعة

 الممولة أو محدد روعلمش والمخصصة المحالة االعتمادات من المسددة للنفقات بالنسبة االعتمادات تحويل يمكن ال أنه غير

 .االعتمادات إحالة تولت الت  اإلدارة موافقة بعد إال موظفة بموارد

 عل  بناءا الفرعية الفقراتو الفقرات بين اعتمادات بتحويل الثان  انالعنو لنفقات بالنسبة يقوم أن البلدية لرئيس: 98 الفصل

 .بذلك حاال الجهوي المال وأمين الوال  إعالم ويتم المالية اللجنة رئيس رأي

 المخصصة االعتمادات نم بتحويالت األمر تعلق إذا الفصل هذا من السابقة بالفقرة إليها المشار االعتمادات تحويل يمكن ال

 .الذكر اآلنفة اإلجراءات ووفق البلدي المجلس قرار بمقتض  إال موظفة بموارد الممولة أو الدين أصللتسديد

 مجلس عل  اإلداري قريروالت الحسابات مراجعة بتقرير مصحوبا المالية القوائم عرض المحلية الجماعة رئيس يتولّ  :99الفصل
 .ماي شهر نهاية قبل وذلك الميزانية، ختم بعنوان عليه والمصادقة للتداول المحلية الجماعة

 السادس الباب

 البلدي المكتب في

 اللجان ورؤساء اوجدو إن الدوائر ورؤساء ومساعديه البلدي المجلس رئيس من البلدي المكتب يتركب:  100 الفصل

 .للبلدية العام والكاتب البلدية

 كلما استثنائية بصورة أو األقل عل  شهر كل ةمر عادية بصورة رئيسه من بدعوة البلدي المكتب يجتمع :101الفصل

 .ذلك الضرورة اقتضت

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

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

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

 أعمال دولج ضبط ف  خاصة البلدية شؤون تسيير ف  البلدية رئيس مساعدة البلدي المكتب يتول : 104 الفصل

 .المالئمة القرارات واقترا  عليه المعروضة الشؤون ودرس البلدية ميزانية وإعداد المجلس

 .عمومية غير البلدي المكتب جلسات

 البلدي لمجلسا ألعضاء ويمكن رئيسه قبل من وممض  مرقم خاص دفتر ف  البلدي المكتب جلسات محاضر تضمين يتم

 .غيرهم دون عليه اإلطالع

 السابع الباب

 المداوالت لمضامين البلدي المجلس جلسات محاضر في

 أعضاء قبل من إمضاؤها مويت انعقادها وساعة تاريخ حسب بالترتيب البلدي المجلس مداوالت تسجل:  105 الفصل

 .المداوالت ةكاف عقب اإلمضاءات وتدرج االقتضاء عند اإلمضاء عدم أسباب بيان مع الحاضرين البلدي المجلس

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

 :وجوبا الجلسة محضر يتضمن

  الجلسة، تاريخ -
 للجلسة، دعوتهم وتاريخ وأسماءهم الحاضرين البلدي المجلس أعضاء عدد  *

 الجلسة، رئيس - 
 األعضاء، وتدخالت مناقشتها تمت الت  المواضيع - 
 المتخذة، القرارات - 

 العلن ، التصويت حالة ف  مصوت بكل الخاص التصويت بيان مع األعضاء قبل من التصويت نتائج  -

 :عل  وتحتوي للمداوالت تأليف  دولج شكل المضامين تأخذ

 للجلسة، الدعوة وتاريخ الجلسة ومكان وساعة تاريخ -
 وأسماءهم، الحاضرين المجلس أعضاء عدد - 
 وأسماءهم، الغائبين المجلس أعضاء عدد - 
 الموافقة موعد موافقةبال األصوات عدد بيان مع المجلس قبل من شأنها ف  المتخذ والقرار وعنوانها المداولة عدد - 

 .التصويت ونتيجة والممتنعين

 .المتاحة اإلعالم وسائل بكل المضامين هذه نشر يتم

 .الجلسة ثناءأ صريحة بصورة شفاهيا ذلك طلب األخير هذا عل  فإن معين لعضو الكامل التدخل إلدراج بالنسبة
 .إعداده ل ت الت  الجلسة  ف عليه بالتصويت الجلسة محضر عل  المصادقة البلدي المجلس يتول : 107 الفصل
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 الجلسة حضرم خالل التصويت تسجيل ويتم المحضر نص ف  خطأ تصويب طلب إال المناسبة بهذه عضو ألي يمكن ال

 .الالحق

 ف  وذلك قتضاء،اال عند وبدوائرها البلدية، مقر بمدخل الجلسة محضر من مضمون شهرين لمدة يعلّق: 108 الفصل

 .يةللبلد المخصص االلكترون  بالموقع ينشر كما .انعقادها تاريخ من أيام ثمانية يتجاوز ال أجل
 الثامن الباب

 التنفيذ حيز ودخوله الداخلي النظام تعديل إمكانية في

 .إقرارها المطلوب ديالتالتع يتضمن الداخل  النظام لتعديل كتاب  طلب تقديم البلدي المجلس أعضاء لثلث:  109 الفصل

 إقرار ويتم .لبالط إليداع التاليتين الجلستين إحدى ف  المقترحة بصيغتها التصويت ل ع التعديالت عرض ويتم

 .النفاذ حيز إقرارها تم الت  التعديالت دخول موعد المجلس ويقرر .المجلس أعضاء من المطلقة باألغلبية التعديالت

 
 .البلدي المجلس أعضاء بيةأغل من عليه المصادقة فور النفاذ حيز الداخل  النظام هذا يدخل :110الفصل

النيابية  للفترة لداخل عل  نظامه اصادم المجلس البلدي باإلجماع وبعد التداول والنقاش وتبادل اآلراء، 
 و كانت عملية التصويت كما يل  :  2023ـ  2018 البلديّة

 صوت : نعم  12
 صوت : ال  00
 محتفظ : صوت 00

 :ة المصادقة على تركيز اللجان البلديّ ـ  11
ة للمجلسس اإلسستثنائيّ  إضسراره والمصسادضة عليسه خسالل السدورةتسّم أفاد السيّد الكاتب العام للبلديّة أنه خالفا لمسا 

مختلسف  والمتعلقسة بالمصسادضة علسى تحديسد وتو يسع اللجسان علسى 2018جويليسة  20البلدي المنعقدة بتساريخ 
ى  وأساسسا علس تمسادا علسى مجلسة الجماعسات المحليسةالقائمات الفائ ة في اإلنتخابات البلدية الفارطسة وذلسك إع

تشوبها  تا، وحيّ تبيّن أّن اإلجراء  2018جويلية  09بتاريخ  07816مراسلة السيّد والي المنستير عدد 
نونيّسسة العديسسد مسسن النقسسائص مسسن الجانسسب القسسانوني بإعتبسسار عسسدم صسسدور األوامسسر الترتيبيسسة و النصسسوص القا

ظامسسه ن ام مجلسسة الجماعسسات ، وتبعسسا لمصسسادضة المجلسسس البلسسدي باإلجمسساع علسسى والمناشسسير التفسسسيريّة ألحكسس
 ركيدز اللجدانالمجلدس البلددي علد  إعدادة إجدراءات تأعضداء وعليه تدّم التوافدق باإلجمداع بدين الداخلي، 

سلفا ادقة عليه طبقا لما وقع إقراره والمصا لجان 10البلديّة ، وصوت جميع الحاضرين عل  تحديد عدد 
 ام الداخل  لبلدية لمطة:بالنظ
 .لجنة الشؤون الماليّة واإلقتصاديّة ومتابعة التصّرف -1

 البيئة لجنة النظافة والصحة و  -2

 التهيئة العمرانيّة .لجنة األشغال و  -3

 لجنة الشؤون اإلداريّة وإسداء الخدمات.  -4

 لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم .  -5

 لجنة الطفولة والشباب والرياضة .  -6

 جنة الديمقراطيّة التشاركيّة والحوكمة المفتوحة .ل -7

 لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم.  -8

 لجنة التعاون الالمركزي وجاليتنا بالخارج.  -9

 . لجنة الشؤون اإلجتماعيّة والمرأة واألسرة والمساواة بين الجنسين  -10

 يعين : '' ا يل من مجلّة الجماعات المحلية والذي ينص عل  م 211ثّم وعمال بأحكام الفصل 

فة توافقيّة باإلجماع '' ، وبصالنسب  التمثيل قاعدة عل  ومقرريها بناء اللّجان رؤساء البلدي المجلس
ها وفقا ة أعضائتركيب، أقّر المجلس البلدي توزيع اللجان عل  القائمات وتعيين رؤسائها ومقرريها و

 للتمثيل النسب  كما يل  : 

 األعضاء المقرر الرئيس بيان اللجنة القائمة 

 خالد الشرق ـ هيفاء بن  سمية المبروك لجنة الشؤون اإلداريّة و إسداء الخدمات الشروم
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 رمزي السنوس ـ  صالحة

 هديل ساس  زياد بن عل   لجنة األشغال و التهيئة العمرانية
 خالد الشرق ـ 
 هيفاء بن صالحةـ 

 خالد الشرق  وسريحبأمان   لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم
 فخرالدين صنديدـ 
 زياد بن عل  ـ 
 رمزي السنوس ـ 

 فخرالدين صنديد لجنة الطفولة والشباب والرياضة
رمزي 
 السنوس 

 مراد مخلوف ـ 
 أمان  بوسر ـ 
 رفيقة الجرب ـ 

 مراد مخلوف  هديل ساس  لجنة اإلعالم و التواصل
 أمان  بوسريحـ 
 هيفاء بن صالحةـ 
 ن صنديدفخرالديـ 

 

 

 األعضاء المقرر الرئيس بيان اللجنة القائمة 

 نداء تونس

 بعةلجنة الشؤون المالية و اإلقتصادية و متا
 التصّرف

 ـ سمية المبروك آمنة العجم  رمزي السنوس 
 ـ خالد الشرق 

 لجنة الديمقراطية و التشاركية و الحوكمة
 المفتوحة

 ـ هديل ساس  زياد بن عل  مراد مخلوف
 رفيقة الجرب ـ 

 ـ آمنة العجم  

فخرالدين  هيفاء بن صالحة رج لجنة التعاون الالمركزي و جاليتنا بالخا
 صنديد

 ـ هديل ساس 
 ـ أمان  بوسريح 
 ـ زياد بن عل  

الجبهة 
 الشعبيّة

 سمية المبروك خالد الشرق  لجنة النظافة و الصحة و البيئة

 ـ آمنة العجم 
 ـ زياد بن عل  

 صالحة  ـ هيفاء بن
 ـ رفيقة الجرب 
 ـ مراد مخلوف 

 النهضة
 سرةلجنة الشؤون اإلجتماعيّة و المرأة و األ

 و المساواة بين الجنسين
 أمان  بوسريح آمنة العجم 

 ـ هيفاء بن صالحة 
 ـ فخرالدين صنديد
 ـ رفيقة الجرب 

 

 :  البلديّة المصادقة على المنحة الجمليّة و اإلمتيازات العينية المخولة لرئيس ـ  12
 07مؤّرخ في ال 2018لسنة  746تبعا لصدور األمر الحكومي عدد أفاد السيّد رئيس المجلس البلدي أنّه 

ء لة لرؤساة المخوضبط مقدار المنحة الجمليّة واإلمتيا ات العينيّ والمتعلق بتحديد معايير و 2018سبتمبر 
لة لية المخوالجم ا المقدار الشهري الخام للمنحة، ومنهأضر جملة من اإلمتيا ات العينية الذي، البلديّات

 06لفصل األحكام  كما يخضع ، 3ألحكام الفصل عدد  لرؤساء البلديات حسب المعايير المذكورة باألمر
ؤساء البلديات ، يمكن لرمن هذا األمر الحكومي 3من الفصل  3الذي جاء فيه أنه مع مراعاة أحكام الفقرة 

و خططهم بهم أالذين يتمتعون وفق رت ما هو الحال بالنسبة لرئيس بلدية لمطة() كمن األعوان العموميين
ن م 3ل بمرتب جملي يتجاو  مقداره المنحة الجملية المخولة للصنف المعني والمنصوص عليها بالفص
صلية هم األاألمر المذكور و بطلب منهم مواصلة التمتع بالمرتب الشهري الجملي القار الراجع لوضعيت

في  البلديّة تتحّملوالمنافع المسندة بصفة عرضيّة أو بعنوان مكافأة  ر بقية المنح واإلمتيا ات وعتبادون إ
 ر .هذه الحالة التأجير الموافق ومبلغ المساهمات في أنظمة الضمان اإلجتماعي بعنوان المؤج
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طة بلديّة لم لرئيس من نفس هذا األمر جملة من اإلمتيا ات العينية تتمثل بالنسبة 04بالفصل كما جاء 
تتمثل فيما  (ساكن  10.000من البلديات ) التي تظم أضل من  01بإعتبار وأن بلديّة لمطة تنتمي للصنف 

 يلي : 
 خيول . 05ـ سيارة وظيفيّة ال تتجاوز قّوتها الجبائيّة 

 ل شهريا . 240ـ حصص وقود تتمثل ف  
 المنحة مقدار ) و ف  هذه الصورة يخصم منـ مسكن وظيف  : ف  صورة إمتالك البلدية محال سكنيا 

 من األمر المذكور (  03الجملية المبلغ المخول له بعنوان منحة السكن المبين بالجدول الوارد بالفصل 
ن بعنوان خدمات دينار ف  شكل بطاقات شح 100دينار و  50ـ خدمات هاتفيّة : مقدارها الشهري بين 

 هاتفيّة .
اعد م التقإلى الحج  بعنوان الضريبة على الدخل وبعنوان المساهمة في نظاوتخضع جميع هذه العناصر 

مجلس البلدي من األمر المذكور أن ال 9ورأس المال عند الوفاة .كما جاء بالفصل  االجتماعيةوالحيطة 
ئيس لمخولة لرنية ايتولى عند بداية كل فترة نيابية المصادضة على مقدار المنحة الجملية واإلمتيا ات العي
لّ أعضاء ثة عن المجلس البلدي بإعتماد األغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين على أن ال تقل هذه األغلبي

 المجلس البلدي .
لديّة س البعلى إسناد السيّد رئي هاوبناء عليه المعرو  على أنظار المجلس البلدي المصادضة من عدم

بتاريخ  1368المضمن تحت عدد و لمجلس البلديالموجه ألعضاء ا همطلبذلك إنطالضا من جميع المنح و
رتب مواصلة التمتع بالمو األمر المذكور من 6و 4الفصلين عدد ) كما جاء بأحكام 2018 /20/09

لمسندة اافع المنإعتبار بقية المنح واإلمتيا ات و الشهري الجملي القار الراجع لوضعيته األصلية دون
 والخاصة به .  يا ات التي أضرها القانونبصفة عرضيّة أو بعنوان مكافأة( واإلمت

على ي الذي ينّص من النظام الداخل 56ثّم غادر السيّد رئيس المجلس البلدي بطلب منه القاعة طبقا للفصل 
 عل  يتالتصو أو المناقشات ف  المشاركة البلدي المجلس أعضاء من عضو أي عل  يحجرأنّه '' 

 كل عامة صورةوب اإلنابة طريق عن أو مباشرة فيها شخصية مصلحة له تتعلق بموضوع الت  المداوالت

 باق  من المصالح تضارب وضعيات إثارة يمكن كما .بذلك التصريح عليه و المصالح تضارب حاالت

 .رئيسه أو المجلس أعضاء

 من بطلب لمحضربا الجلسة من االنسحاب هذا تسجيل ويتم الجلسة، من االنسحاب الحاالت هذه ف  وعليه

 ليتول  شرق  المساعدالسيّد خالد الوقد عين السيد عادل السنوس  قبل مغادرته القاعة  . المعن والعض
 .ف  الموضوع المشار إليه سلفا وقتيا رئاسة الجلسة

سيّد لخام للاسنوي عل  األجر ال المجلس بعد التداول والنقاش وتبادل اآلراء ، وإطالع كافّة أعضاءو
جلس ادم المص ،ن (للسكقاريّة عتمتع به ف  إدارته األصلية ) الوكالة الرئيس المجلس البلدي الذي ي

المؤرخ ف   746دد من األمر الحكوم  ع 06البلدي باألغلبية المطلقة عل  تطبيق ما ورد بالفصل عدد 
 يل : تصويت كماكانت نتيجة الحيث وتفعيله ف  تحديد الراتب الشهري لرئيس البلدية،  07/09/2018
 : نعم أصوات  10
 صوت : ال  00
 صوت: محتفظ 01
   الفصلفقا لما ورد العينية المخولة لرئيس البلدية طب االمتيازاتوبعدها نظر المجلس ف  جملة      
ما ا( عل  تطبيق صوت 11باإلجماع ) المجلس من نفس األمر الحكوم  المذكور أعاله وقد وافق 04عدد 
 الفصل وإسناد رئيس بلدية لمطة:هذا ورد ب

  ،خيول 5سيارة وظيفية قوتها  -
 ،ل 240حصص وقود شهرية  -
 .دينار ف  شكل بطاقات شحن 80خدمات هاتفية مقدارها الشهري  -
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 : ـ المصادقة على إقتناء وسيلة نقل  13
ور صدات رئاسته للمجلس بصفة وضتيّة وأفاد الحاضرين أنّه مواصلة إلجر واصل السيّد خالد الشرضي

ضبط ووالمتعلق بتحديد معايير  2018سبتمبر  07المؤّرخ في  2018لسنة  746د األمر الحكومي عد
ات العينية اإلمتيا  لة من، الذي أضر جم مقدار المنحة الجمليّة واإلمتيا ات العينيّة المخولة لرؤساء البلديّات

قة بعناصر علمن األمر المذكور عالوة على عناصر المنح المذكورة باألمر ) المت 04، فقد أضر الفصل 
:  ت البلديةكانياالمرتب الشهري ( إسناد رؤساء البلديات اإلمتيا ات العينية التالية حسب ما تسمح به إم

وتتحمل  2و 1فين خيول بالنسبة للبلديات المنتمية إلى الصن 05سيارة وظيفية ال تتجاو  ضوتها الجبائيّة 
سيارة ود دم وجع باعتباروالمعلوم على الجوالن . والبلدية المعنية مصاريف الصيانة واإلصالح والتأمين 

سيارة  الموجودة وحيدة) السيارة التستجيب للمواصفات المذكورة باألمر سابق المذكور بلديّةلوظيفية با
يّة ا  شخصبصفة ثانوية ألغر الستعمالهامصلحة على ذمة اإلدارة البلدية ومرخص فيها للكاتب العام 

صادضة من ي الما العمل ( ، وبناء عليه عر  على أنظار المجلس البلدي النظر فطبقا للتراتيب الجاري به
 إضتناء سيارة وظيفية لرئيس البلديّة .   عدمها على

يفية و ارة وظناء سيّ تداول والنقاش و تبادل اآلراء صادم المجلس البلدي باإلجماع عل  إقتــوبعد ال 
 كانت نتيجة التصويت كما : 

 صوت : نعم  11
 صوت : ال  00
 محتفظ  : صوت 00

 :  2018ـ المصادقة على تحويل إعتمادات بميزانية البلديّة لسنة  14
حويل عاد السيّد عادل السنوسي لرئاسة الجلسة من جديد وبسط على أعضاء المجلس البلدي مشروع ت

ب البلدي المنعقد لمكتا خالل جلسةحيّ تّم التداول في هذا الشأن  2018اإلعتمادات بمي انية البلديّة لسنة 
  .2018على تعديل مي انية البلدية لسنة وموافقته  2018أوت  11يوم السبت  

ئل النقل ء وساوإضتناوحيّ توجب الحال الترفيع  في اإلعتمادات  المرصودة للفصل الخاص بإضتناء األثاّ 

ن م وأــمع العلاألخرى  والتخفي  في بع  اإلعتماداتلمنح المخولة لرؤساء البلديات المتفرغين او

يات لذلك توجب إلضتناء حاو . أ.د20و البيئة ضدرها على منحة من و ارة الشؤون المحلية البلدية تحصلت 

 : ليمـــا يكملخّصة وهي المخصص لها لفائدة الفصل المتعلق بإضتناء وسيلة نقل  االعتمادالحال تحويل 

 : العنوان  األول 

 بالزيادة : 
 30000.000: رؤساء البلديات منح  01.100/02

 1985.000إقتناء األثاث : /05/ 02201

 بالنقص: 

   30000.000                                القارين :تأجير األعوان  01.101
 250.000                              :شراء اللوازم 03302/0023/001
 250.000                            :نفقات الصيانة  03302/0023/002
 95.000التكوين ودعم الالمركزية: مركز المساهمة لفائدة  03303/0004
 1000.000:   منح لفائدة اللجان والجمعيات والفرم الثقافية  03305/0007
      300.000  تدخالت لفائدة الجمعيات الرياضية:                 12 /03305

  90.000مواد الصيدليّة               : نفقات األدوية و ال 02201/30/02
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  العنوان الثان : 

 بالزيادة : 
  26000.000/إقتناء وسائل النقل:  608-06

 بالنقص :
 16000.000/إقتناء معدات وتجهيزات أخرى : 06606/02
  10000.000بناء وتهيئة المنشآت الرياضيّة : /06616/04
 صوت 12 ) جماع الحاضرين باإلدم أعضاء المجلس البلدي صا التداول والنقاش وتبادل اآلراء ،  وبعد

 . 2018: نعم ( عل  تنقيح ميزانيّة البلدية لسنة 

اء المجلس البلدي باإلدارة البلديّة ) حصص ـامة حضور أعضـــ المصادقة على رزن 15

 :إستمرار أسبوعيّة ( 
 همجدر نامة توا يتعلّق بإعدادفيما  هماتإضتراحتقديم أعضاء المجلس البلدي من السيّد رئيس الجلسة  طلب

ة عداد جملإلم و اإلنصات لهدي اليومي و إستقبال المواطنين وذلك لمواكبة العمل البلباإلدارة البلديّة و
ل عد التداو، وباتيسير إجتماعاتهضبط مواعيدها ويقع طرحها في اللجان البلديّة و المواضيع التي يمكن أن

 لبت فيخاّصة األعوان العموميين إرجاء اضّرر أعضاء المجلس البلدي واء ، تبادل اآلروالنقاش و
ا  ع إلنجتمكينهم من يوم في األسبولالموضوع إلى حين التنسيق مع رؤسائهم في إداراتهم األصليّة 

فاة السيّد من مجلة الجماعات المحلية و سيقع موا 223مهامهم كأعضاء مجلس بلدي طبقا ألحكام الفصل 
        لمجلس.تماع لإختياراتهم في اإلبان ليقع المصادضة عليها خالل أول إجبمطالبهم وس البلدي رئيس المجل

 :ـ مختلفات  16
 اهمن عدم رئيس الجلسة على أنظار المجلس البلدي النظر في المصادضة عادل السنوسي عر  السيّد ـأ 

ن الدولة ارة متمتعين بمنح إجتماعية ضعلى مجانية دفن الموتى ذوي الوضعيات اإلجتماعية الهشة ومن الم
نح معلوم م) العائالت المعو ة ( دون سواهم وحسب التشريع الجاري به العمل و إعفاء ذويهم من دفع 

  2016مارس  07بتاريخ  23د حسب القرار البلدي عدد  125 التربات بالمقابر والمقرر بـ
فن ذوي يّة دالبلدي باإلجماع عل  مجان وبعد التداول و النقاش وتبادل اآلراء ، صادم المجلس

اهم حسب دون سو (عوزة اإلحتياجات اإلجتماعيّة الهشة والمتمتعين بمنح قارة من الدولة ) العائالت الم
 وكانت نتيجة التصويت كما يل  :   التشريع الجاري به العمل

 صوت : نعم  12
 صوت : ال  00
  صوت : محتفظ 00
تب عام شار وكاالسيّد نضال حفصيّة متصّرف مستسة أعضاء المجلس البلدي أّن أفاد السيّد رئيس الجل ب ـ

يّة لعمل ببلديفيّة لبمطلب يرغب من خالله في نقلته بمثل خّطته الوظتقّدم من الدرجة الثانية ببلديّة لمطة 
قلة إلى نطلب بوحجر ، كما تقّدم السيّد مهدي ال واي متصرف مستشار ورئيس مصلحة ببلديّة البقالطة بم
 ،لمعنيين ئهم ابلديّة لمطة ليشغل خّطة كاتب عام من الدرجة الثانية ، وضد حضيت المطالب بموافقة رؤسا

 مع العلم أنّه وضع مراسلة السلط المعنية في هذا الغر  .
  مر   باأل ينلمعنيطلب او بعد التداول والنقاش وتبادل اآلراء ، صادم المجلس البلدي باإلجماع عل  

 نت نتيجة التصويت كما يل  : كاو
 صوت : نعم  12
 صوت : ال  00
 صوت : محتفظ  00
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د رئيس لمحضر،جداعند اإلنتهاء من جميع النقاط المدرجة بجدول األعمال المشار إليها ف  طالع هذا و   
ت اللمدداو المجلس البلدي شدكره وامتنانده لكدل أعضداء المجلدس البلددي والحضدور الكدريم علد  مدراقبتهم
بددذل ن علدد  الوأطددوار الجلسددة، راجيددا مددن ق التوفيددق والنجددا  لكافددة اللجان،كمددا حددث جميددع المستشدداري

نصدف خامسدة والالساعة ال ف  حدودثم رفعت الجلسة  ،لنهوض بمدينتنا لمطة الغاليةلوالعطاء والمثابرة 
 بعد الظهر.

 
 


	الحمد لله ، عملا بمقتضيات أحكام مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون الأساسي  عدد 29 لسنة 2018 والمؤرخ في 09 ماي 2018 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 15 ماي 2018 وعلى النصوص الترتيبية المتممة و المكملة لها و خاصة :
	ـ الأمر عدد 744 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أوت 2018 والذي يتعلّق بالمصادقة على النظام الداخلي النموذجي للمجالس البلديّة .
	ـ الأمر عدد 746 لسنة 2018 المؤرّخ في 07 سبتمبر 2018  و المتعلق بتحديد معايير و ضبط مقدار المنحة الجمليّة والإمتيازات العينيّة المخوّلة لرؤساء البلديّات .
	وبناء على الإستدعاء الموجّه إلى كـافّة أعضـاء المجلس البلدي ببلديّة لمطة بتاريـخ 06 سبتمبر 2018 تحت عـدد 926/2018 والمتضمّن ما يلي :
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