
 الجمهورية التونسيــة                                                             
 وزارة الشؤون المحلية و البيئة  

 بلدية بـومرداس       
 

 محضــــر الجلســـة االستثنائيــــة  

 للمجلــس البلـدي ببومرداس

   2020 فيفري   20المنعقـــدة بتاريخ 
 

بدعوة من السيد رئيس البلدية موجهة الى كافة السادة اعضاء        

هذا نصها "   2020فيفري  17بتاريخ  129المجلس البلدي تحـــت عدد 

و بعـــد ، نتشرف بدعوتكم لحضور أشغال الجلسة االستثنائية للمجلس 

على الساعة الرابعة   2020فيفري  20البلدي المقرر عقدها يوم الخميس 

 بعد الزوال بقاعة الجلسات البلدية  و ذلك للنظر في :    و النصف

   2019المصادقة على تقييم نتائج برنامج دعم القدرات لسنة  -

   2019المصادقة على تقييم انجاز البرنامج االستثماري لسنة  -

الداخلية للترقية  المصادقة على برنامج االمتحانات و المناظرات -

   2020المهنية و االنتداب لسنة 

 مسائل مختلفة  -

و نظرا لألهمية المتأكدة ، فالرجاء الحضور  ." عقد المجلس البلدي  

و على الساعة الرابعة و النصف بعد   2020فيفري  20اليوم الخميس 

الزوال جلسة استثنائية علنية برئاسة السيد رياض الحاج احمد رئيس  

 بحضور السادة اعضاء المجلس البلدي االتي ذكرهم :   البلدية و 

 عادل بركة : مساعد رابع   -

 رضوان الحاج مبروك : مستشار -

 المنجي شوشان : مستشار  -

 كوثر مخلوف : مستشار -

 حسن بن عبد هللا : مستشار -

 منا مهاط : مستشار -

 ايمان زقنون : مستشار -

 هيفاء عياد : مستشار  -

 بريك : مستشار   امير -

 الحساني الكيالني : مستشار -

 رضاء محمد صالح : مستشار   -

 و تغيب عن الجلسة السادة األعضاء اآلتي ذكرهم :     -



ذكرى عثمان : مساعد أول ، يوسف عمر : مساعد ثاني ، منيرة   -
بنعيسى : مساعد ثالث ، محسن صالح : مستشار ، زينب بريك :  

 ر   مستشار ، وفاء ابن فرج : مستشا
كما حضر عن ادارة البلدية السيد محمد الربيعي الكاتب العام      

 للبلدية مقرر الجلسة  

 و ذلك للنظر في جدول األعمال التالي :      

   2019المصادقة على تقييم نتائج برنامج دعم القدرات لسنة  -

   2019المصادقة على تقييم انجاز البرنامج االستثماري لسنة  -

امج االمتحانات و المناظرات الداخلية للترقية المصادقة على برن -

   2020المهنية و االنتداب لسنة 

 مسائل مختلفة     -

و اثر توفر النصاب القانوني النعقاد الجلسة تولى السيد رئيس      

البلدية افتتاح الجلسة مرحبا بالحاضرين و تولى استعراض جدول  

 الدورة المعروض على التداول .  أعمال

 

 المداوالت نص

 

المصادقة على نتائج برنامج دعم القدرات في مجالي التكوين و   •

 :   2019المساندة الفنية لسنة  

السيد رئيس البلدية الكلمة للسيد الكاتب العام للبلدية الذي تولى   احال     

استعراض نتائج برنامج دعم القدرات في مجالي التكوين و المساندة الفنية  

و  الذي تولى المركز الوطني للتكوين و صندوق القروض   2019لسنة 

  مساعدة الجماعات المحلية تنظيمها لفائدة االطارات البلدية خالل سنة

، و بعد المداوالت و النقاش تمت المصادقة باجماع االعضاء   2019

و ذلك حسب   2019الحاضرين على نتائج برنامج دعم القدرات لسنة 

 البيانات التالية :  

 

 :   2019المصادقة على تقييم البرنامج االستثماري لسنة  •

  استعرض السيد رئيس البلدية على المجلس البلدي كشف يتضمن نتائج      

و كذلك شان   2019ما تم انجازه في اطار تنفيذ البرنامج االستثماري لسنة 

االعضاء  المشاريع المتواصلة ، و بعد المداوالت تمت المصادقة باجماع 

حسب البيانات   2019ون على تقييم البرنامج االستثماري لسنة الحاضر

 التالية : 



الكلفة  الكلفة اد المشروع 
 المحينة 

االعتمادات التي   االنجاز
تم صرفها الى  

ديسمبر   31غاية  
2019 

نسبة تقدم االشغال - 114 100 تهيئة المستودع البلدي -

40 % 

39 

في مرحلة فرز - - 95 توسعة شبكة التنوير العمومي-
 العروض و تقييمها

- 

في مرحلة فرز - - 90 تهيئة محطة النقل-
 العروض و تقييمها

- 

تم انجاز المشروع - 35 40 المسرح البلدي تهيئة-
 % 90بنسبة 

- 

في مرحلة الحصول  - - 70 تهيئة السوق اليومية-
على تاشيرة مراقب 

 المصاريف العمومية

- 

تم انجاز المشروع و - 330 330 اقتناء معدات-
ذلك باقتناء شاحنة 
ضاغطة قالبة سعة  

 م ك 16

300 

تم تنفيذ المشروع  - 61.5 75 اقتناء حاويات-
 % 100بنسبة 

61.5 

 المشاريع المتواصلة  •

 تعبيد الطرقات-
 (2018برنامج )

تم انجاز المشروع - 215 215

 % 100بنسبة 

193.987 

 تعبيد الطرقات-
 ( 2017) برنامج 

تم انجاز المشروع - 334 300
 % 100بنسبة 

300 

تم انجاز المشروع - 831.5 800 تهذيب االحياء الشعبية-
 % 100بنسبة 

828.988 

 

النتدابات و الترقية و االدماج السنوي لبرنامج الالمصادقة على  •

 :  2020لسنة 

 

احال السيد رئيس البلدية الكلمة للسيد رئيس لجنة الشؤون االدارية و      

الترقية   النتدابات ول السنوي برنامج الاسداء الخدمات الذي تولى استعراض 

المتضمن عدد الخطط المزمع سد شغورها و   2020االدماج لسنة  و

االعوان المباشرين الذين تتوفر فيهم االقدمية للمشاركة و طلبات االدماج و  



االنعكاس المالي لتنفيذ هذا البرنامج ، و بعد المداوالت تمت المصادقة على  

  ية التصويت ( عضو حاضر عمل 11صوت : نعم /  11البرنامج التالي ) 

 و ذلك كما يلي :  

 
نوعية االنتداب او الترقية  

 المهنية او االدماج 
عدد االعوان المزمع انتدابهم   الفترة  

 او ترقيتهم او ادماجهم  
 

 التسديد

 امتحان مهني لترقية العملة -
 
 

 6عامل صنف  (1) السداسي االول 
 10(عامل صنف  1)      

 عن طريق الملفات  90% -

 باالختيار % 10-

 مناظرة داخلية للترقية بالملفات-
 

السدادسي 
 االول 

 

 تقني رئيس اول  (1)
 ( كاتب تصرف 1)

 عن طريق الملفات  90% -

 باالختيار   10%

السدادسي 
 الثاني

 محلل اول  (1)
 ( ملحق ادارة 1)     

 عن طريق الملفات  90% -

 باالختيار   %  10 -

 

عملة في السلك  امتحان ادماج -
 الوظيفي 

السدادسي 
 الثاني
 

  كاتب تصرف  (2)

 انتداب عن طريق التعاقد -
 

السدادسي 
 مربي طفولة  (1) الثاني

 عامل حراسة  (1)
 

 

 

 :    مسائل مختلفة •

للمناظرة الخارجية النتداب   استعرض السيد رئيس البلدية النتائج االولية    

ؤهالت البدنية  بين انه الى جانب المحيث  2019عملة عن سنة  4عدد 

ي االحتياجات الخصوصية حيث  والذين تم فرزهم اوليا فانهم من ذللعملة 

المجلس البلدي النتائج التي تم التوصل اليها و دعو   بارك السادة اعضاء
عز الدين الشريف   –: سليم خذير  التمام بقية االجراءات الخاصة بهم وهم

 محمد سالم و محمد حمودة  –
و في ختام الجلسة جدد السيد رئيس البلدية شكره للحاضرين و رفعت      

 الجلسة على الساعة السادسة و النصف مساءا .  
 و الســـــــــــــــــــالم                                                             

 

 رئيس البلدية                                                         
        رياض الحاج احمد                                                     



 


