
 الجمهورية التونسيــة                                                         
 وزارة الشؤون المحلية و البيئة   

 بلدية بـومرداس       

   2020لسنة  االولىمحضر جلسة الدورة العادية 
 لمجلس بلدية بومرداس 

    2020 مارس 01المنعقدة بتاريخ 
  101تحت عدد  2020فيفري  7بدعوة من السيد رئيس البلدية مؤرخة في       

أشغــــــــال الدورة العاديــة لحضور  بدعوتكــمو بعد ، أتشّرف هذا نصها " 
على الساعة   2020المقرر عقـدها يوم األحد غرة مارس  2020األولى لسنة 

 الحادية عشر صباحا بمقر البلدية و ذلك للنظر في جدول األعمال التالي : 
  2020و تنقيح ميزانية سنة  2019النظر في توزيع المال االحتياطي لسنة  -

 لبلدية النظر في سير المشاريع ا -

 النظر في تنقيح مجموع األعوان  -

 مسائل مختلفة . -

 النظر في مطالب إقامة أكشاك •

 "و ألهمية الموضوع ، الرجاء الحضور في التاريخ و المكان المحددين .
و على االعالم الموجه للعموم الصادر بالصفحة الرسمية للبلدية و بلوحة البيانات و 

و التي تم  2020جانفي  25لدورة المعنية يوم على اثر انعقاد الجلسة التمهيدية ل
خاللها اطالع الحاضرين على النشاط البلدي خالل الفترة المنقضية و برنامج الفترة 

 االجابة عن جملة من االقتراحات و التوصيات . كما تم االستماع و المقبلة 
على الساعة الحادية عشر  2020عقد المجلس البلدي اليوم االحد غرة مارس 

في جلسة علنية برئاسة السيد   2020لسنة  باحا بمقر البلدية الدورة العادية االولىص
 رياض الحاج احمد رئيس البلدية و حضور اعضائها السادة  و هم : 

 يوسف عمر : مساعد ثاني  -
 عادل بركة : مساعد رابع -
 المنجي شوشان : مستشار  -
 ايمان زقنون : مستشار  -
 رضاء ابن محمد صالح : مستشار  -
 امير بريك : مستشار  -
 رضوان الحاج مبروك : مستشار  -
 حسن بن عبد هللا : مستشار  -
 زينب بريك : مستشار  -
 كوثر مخلوف : مستشار -
 الحساني الكيالني : مستشار -
 محسن صالح : مستشار  -

منيرة بنعيسى : مساعد و تغيب عن الجلسة السادة : ذكرى عثمان : مساعد اول ، 
 ثالث ، هيفاء عياد : مستشار ، وفاء ابن فرج : مستشار ، منا مهاط : مستشار 
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الجلسة عدد من مكونات المجتمع المدني من منظمات و احزاب و كما حضر       
 عدد من المواطنين 

رر و حضر عن اإلدارة البلدية السيد محمد الربيعي الكاتب العام للبلدية مق    
 الجلسة 

 و ذلك للنظر في جدول االعمال التالي : 
  2020و تنقيح ميزانية سنة  2019النظر في توزيع المال االحتياطي لسنة  -

 النظر في سير المشاريع البلدية  -

 النظر في تنقيح مجموع األعوان  -

 مسائل مختلفة . -

 النظر في مطالب إقامة أكشاك •

الدورة بعرض جدول  أشغالو بعد التأكد من توفر النصاب القانوني انطلقت     
 بإجماعمن المواضيع  ضمن المسائل المختلفة عددالتي تمت بإضافة  األعمال
 المجلس وهي المواضيع التالية :  أعضاء

 النظر في نشاط اللجان -

البلدي  استغالل الباب الذي زال االنتفاع به و الذي كان مستغال للملعب -
 لسياج مقبرة الحوس 

 نص المداوالت
 

و تنقيح   2019النظر في المصادقة على توزيع المال االحتياطي لسنة *
ــ مي   :   2020زانية سنة  ـــــــ

عمال بمقتضيات المنشور المشترك بين وزير الشؤون المحلية و البيئة و وزير      
حول الضوابط الخاصة بإعداد الميزانية  2020جانفي  6المؤرخ في  1المالية عدد 

و المصادقة عليها و تنفيذها تولى السيد رئيس البلدية استعراض مشروع توزيع 
 إلى الذي تمت إحالته  2020سنة و تنقيح ميزانية  2019المال االحتياطي لسنة 

بعد عرضه على الخلية المكلفة  2020فيفري  7بتاريخ  مصالح أمانة المال الجهوية
بالشؤون المالية ، و بعد المداوالت و النقاش و تقديم التفسيرات الالزمة تمت 

حضور ( على توزيع المال االحتياطي حسب  10نعم من  10المصادقة باإلجماع ) 
 البيانات التالية : 

   24  757.  990:  2019عن فواضل العنوان االول لسنــــــة  80% -

  42 063. 981:  2018عن فواضل العنوان االول لسنـــة  % 20 -

   545 719. 705:  2019عن فواضل العنوان الثاني لسنة  % 100 -

                                                        ------------------------- 

   612 541. 676                                     الجملة              
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 :  2020ما تم توزيعه بميزانية سنة 

   5000العنـوان االول :  -

   375 000العنوان الثاني :  -

              --------------------- 

   380 000          الجملة 

   232 541. 676:  مــــــــا بقي للتوزيع

 : المواردبيانات توزيع 

 االعتمادات النهائية الزيادة المرسم بالميزانية بيان الموارد

منح مسندة من صندوق القروض 

 -نقل فواضل  -

230000 139362.439 369362.439 

 63905.758 63905.758 - -مشاريع مشتركة  –نقل فواضل 

 112451.508 12451.508 100000 80.01.01نقل فواضل 

 19757.990 14757.990 5000 ./. من فواضل العنوان االول 80

./. من فواضل بعنوان السنة 20

 السابقة للسنة االخيرة 

40000 2063.981 42063.981 

 607541676 232541.676 375000 الجملة

 :   بيان النفقات

 االعتمادات النهائية  الزيادة المرسم بالميزانية  بيان النفقات 

 3000.000 - 3000.000 دراسة امثلة التهيئة العمرانية 

 12000.000 5000.000 7000.000 دراسات اخرى

 74800.234 24800.234 50000.000 المستودع البلدي 



 2400.000 2400.000 - برامج و تجهيزات اعالمية

اقتناء معدات النظافة و 

 الطرقات  

- 14073.908 14073.908 

 95000.000 45000.000 50000.000 العمومية االنارة

 103111.776 13111.776 90000.000 تعبيد الطرقات 

المساهمة في بناء دور 

 الشباب 

- 63905.758 63905.758 

بناء و تهيئة مسرح الهواء 

 الطلق

- 34250.000 34250.000 

بناء االسواق و األحياء 

 التجارية 

40000.000 30000.000 70000.000 

 90000.000 - 90000.000 بناء منشات اقتصادية 

 47000.000 - 47000.000 تسديد اصل القروض

 609541.676 232541.676 377000.000 الجملة

 * تنزيل موارد السنة بعنوان المنح و القروض : 

 :   الموارد*
 االظافة  المرسم بالميزانية  الموارد 

منح مسندة من صندوق 
 القروض 

 

- 1263000.000 

 موارد القروض 
 

- 150000.000 

 الجملة
 

- 1413000.000 

 :  النفقات*
 االظافة  المرسم بالميزانية  النفقات 

 700000.000 - تعبيد الطرقات 



 312000.000 - اشغال الصيانة و التعهد 

 21000.000 - رة العمومية االنا

 280000.000 - معدات النظافة  اقتناء

 50000.000 - اقتناء وسائل النقل 

 50000.000 - تجميل المدينة 

 الجملة
 

- 1413000.000 

 :   *النظر في سير المشاريع

استعرض السيد رئيس البلدية كشفا يتضمن المشاريع المبرمج انجازها خالل سنة    

لك حسب البيانات ذاو االجراءات المتخذة في شانها و  هاو نسبة تقدم اشغال 2019

 التالية : 

 المالحظات الكلفة المحينة اد الكلفة اد المشروع

متواصلة بنسبة تقدم اشغال   اشغال 114 100 المستودع البلدي 

60 ./. 

./. في مرحلة  90اشغال انجزت بنسبة   34.500 40 المسرح البلدية 

 تسوية بعض االخالالت 

./. و بصدد توزيع  100انجزت بنسبة   61.500 70 اقتناء معدات 

الحاويات بصفة تدريجية حسب طاقة  

 البلدية لرفعها 

برنامج وظيفي في حدود    بصدد اعداد  83 70 السوق اليومي 

االعتمادات المتوفرة لعرضه على  

 مراقب المصاريف للتأشير  

 تحديد قرار المجلس البلدي   125 90 محطة النقل 

اعداد قسط وظيفي في حدود -

 االعتمادات المتوفرة  

افريل   25مدة صلوحية العرض :  -

2020   

المصاريف  توجيه الملف إلى مراقب  75 95 التنوير العمومي 

للتأشير و إصدار اإلذن باالنطالق في  

 األشغال 



و حيث تداول المجلس البلدي في شان تنفيذ مشروع بناء و تهيئة محطة النقل بناءا    

على ما تمت إثارته حول جدوى المشروع و مدى قبوله من طرف أصحاب المهنة و 

مفتوحة للعموم للغرض يتم  بعد المداوالت قرر المجلس البلدي عقد جلسة تشاركية

دعوة األطراف المتدخلة في الموضوع لحضورها وهم ممثلي المجتمع المدني من 

 منظمات و جمعيات و أحزاب ، أصحاب المهنة ، االدارة الجهوية للنقل و األمن .
 

 :  *النظر في تنقيح مجموع االعوان

استعرض السيد رئيس البلدية على المجلس البلدي كشفا يتضمن مختلف األسالك      

و الرتب المعنية بالتنقيح و ذلك بالنسبة لألعوان الذين تمت ترقيتهم و كذلك 

الشغورات المحدثة لفتح المناظرات و االمتحانات المهنية و االنتداب ، و بعد 

 على التنقيح التالي : المداوالت صادق المجلس البلدي باإلجماع 

 :  السلك التقني المشترك لالدارات العمومية*
 الوضعية الجديدة الوضعية القديمة 

 الشاغرة المشغولة الرتبة  الشاغرة المشغولة الرتبة 

تقني رئيس 

 اول 

تقني رئيس  - -

 اول 

0 1 

 0 1 تقني اول  1 0 تقني اول 

 1 0 تقني 0 1 تقني

 :  السلك المشترك لمحللي و تقنيي االعالمية*
 الوضعية الجديدة الوضعية القديمة 

 الشاغرة  المشغولة  الرتبة  الشاغرة  المشغولة الرتبة 

 1 0 محلل اول - - محلل اول

 :  سلك منشطي رياض االطفال*
 الوضعية الجديدة الوضعية القديمة 

 الشاغرة  المشغولة  الرتبة  الشاغرة  المشغولة الرتبة 

 1 0 اطار طفولة - - اطار طفولة

 :  مسائل مختلفة*

: استعرض السيد رئيس البلدية على  النظر في مطالب اقامة االكشاك -          

المجلس البلدي انه وردت على ادارة البلدية مجموعة من المطالب يلتمس اصحابها 

، و بعد المداوالت كون المجلس البلدي لجنة تتكون من  تمكينهم من اقامة اكشاك

 –حسن بن عبد هللا  –رضاء محمد صالح  –عادل بركة  –السادة : المنجي شوشان 

امير بريك يتولي السيد رضا محمد صالح رآستها لضبط المقاييس و  –كوثر مخلوف 

لدي في جلسة دراسة جميع الملفات بكامل المنطقة البلدية لعرضها على المجلس الب 

 مقبلة للبت فيها .

: استعرض السيد رئيس  النظر في التعويض لفائدة جمعية التنمية الطموح -     

 2020فيفري  3بتاريخ  160البلدية رد مصالح امالك الدولة و الشؤون العقارية عدد 

و المتعلق بعدم اختصاصها في ضبط المبالغ من المصاريف المقدمة من طرف 

التي يمكن اعتمادها في التعويض ، و بعد المداوالت كلف المجلس  جمعية الطموح



البلدي لجنة الشؤون العقارية لدراسة الملف و تقديم مقترح للمجلس البلدي قصد البت 

 في شانه .

:  النظر في تسوية وضعية المحل الذي في ذمة منظمة الدفاع عن المستهلك -    

البلدي وضعية المحل البلدي المستغل من  استعرض السيد رئيس البلدية على المجلس

طرف منظمة الدفاع عن المستهلك منذ المجالس البلدية السابقة دون اي صيغة عثر 

عليها و تفعيال لتوصيات التقرير الصادر عن دائرة المحاسبات ، و على طلب 

المنظمة المذكورة الراغبة في مواصلة استغالل المحل و مساعدتها على القيام 

ها قرر المجلس البلدي إحالة الملف على أنظار لجنة الشؤون العقارية لدراسته بنشاط

 و تقديم مقترح للمجلس البلدي للبت في شانه .

اثر االنتهاء من تناول هذا الموضوع غادر بعض أعضاء المجلس البلدي الجلسة       

خاصة منها و لم يعد مناسبا التداول في بقية المواضيع المعروضة باعتبار أهميتها 

 المتعلق بنشاط اللجان قرر الحاضرون تأجيل النظر فيها في جلسة مقبلة .

 و رفعت الجلسة على الساعة الواحدة و النصف بعد الزوال .

 و السالم                         
 رئيس البلدية                                                               

 

  رياض الحاج احمد                                                                      
 


