
 الجمهورية التونسيــة                                                          
 وزارة الشؤون المحلية و البيئة  

 بلدية بـومرداس      

    2019محضر جلسة الدورة العادية الرابعة لسنة  
 لمجلس بلدية بومرداس  

    2019ديسمبر  22المنعقدة بتاريخ 

تحت عدد  2019ديسمبر  11بدعوة من السيد رئيس البلدية مؤرخة في       
أشغال الدورة العاديــة لحضور  بدعوتكــمو بعد ، أتشّرف هذا نصها "  1325

على الساعة   2019ديسمبر   22المقرر عقـدها يوم األحد  2019الرابعة لسنة 
 بمقر البلدية و ذلك للنظر في جدول األعمال التالي : الحادية عشر صباحا 

المصادقة على االتفاقية المبرمة بين البلدية و الدولة المتعلقة بمنح المساعدات   -
 الغير موظفة 

 المصادقة على برنامج دعم القدرات في مجالي التكوين و المساندة الفنية  -
   2020المصادقة على البرنامج االستثماري لسنة  -
 المصادقة على تحيين و تنقيح مجموع االعوان  -
 المصادقة على المخطط الثالثي التقديري للصيانة   -
 النظر في التعويض لفائدة جمعية التنمية الطموح  -
 النظر في نشاط اللجان البلدية  -

 "ي التاريخ و المكان المحددين .و ألهمية الموضوع ، الرجاء الحضور ف   
الى جانب االعالم الصادر  موجهة إلى كافة السادة أعضاء المجلس البلدي 

 للعموم 
و التي تم من  2019اكتوبر  25بتاريخ و على اثر انعقاد الجلسة التمهيدية السابقة 

حد االستماع الى مشاغل و مقترحات المتساكنين عقد المجلس البلدي اليوم االخاللها 
على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر البلدية دورته العادية  2019ديسمبر  22

برئاسة السيد رياض الحاج احمد رئيس البلدية و حضور  2019الرابعة لسنة 
 اعضائها السادة  و هم : 

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

  –هيفاء عياد  –منيرة بنعيسى  –و تغيب عن الجلسة السادة : ذكرى عثمان 
 محسن صالح  –منا مهاط  –الكيالني الحساني 

 كما حضر إلى جانب اعضاء المجلس البلدي عدد من المتساكنين      



و حضر عن اإلدارة البلدية السيد محمد الربيعي الكاتب العام للبلدية مقرر     
  الجلسة بمساعدة السيدة نورة الحاج مبروك موظفة بالبلدية .

 القانوني انطلقت المداوالت في جلسة علنية . و بعد التأكد من توفر النصاب    
 نص المداوالت 

 
المصادقة على االتفاقية المبرمة بين البلدية و الدولة و المتعلقة بمنح ( 1

 :  2022-2020المساعدات الغير موظفة  للفترة 
أحال السيد رئيس البلدية الكلمة للسيد الكاتب العام للبلدية  الذي تولى استعراض     

المتكونة من ستة فصول   2022-2020اتفاقية منح المساعدات الغير موظفة بنود 
تتضمن تعهدات الدولة من جهة و تعهدات البلدية من جهة اخرى ، و بعد المداوالت 

 االتفاقية المذكورة . و النقاش تمت المصادقة باالجماع على
ادقة على برنامج دعم القدرات في مجالي التكوين و المساندة ــالمص( 2

      :  2020ة لسنة ـــــــــــالفني
استعرض السيد رئيس البلدية على المجلس البلدي مشروع برنامج دعم          

الذي تم إعداده من طرف  2020القدرات في مجالي التكوين و المساندة الفنية لسنة 
االدارة البلدية و يتضمن لجملة من المواضيع مع اعطاء األولوية للمواضيع التي 

اء و تقرير دائرة المحاسبات ، و بعد تتعلق بتدارك النقائص المسجلة بنتائج تقييم االد
اصوات نعم مع صوت وحيد  9المداوالت تمت المصادقة باالغلبية المطلقة بعدد 

 :  البرنامج التالي "ال" من االعضاء الحاضرين 

 :  ميدان التكوين •
 مالحظات المحاور / المواضيع  ع/ر 

I تحسين الخدمات المسداة  
 محمد الربيعي  - مخطط االستثمار البلدي   تنفيذ  1

 محمد علي صالح  -
   حمادي الحاج حسن   -

 

3  
 

حوكمة الشراء العمومي و  
 الشراء على الخط 

: حوكمة   01مرحلة 
 الشراء العمومي  

 محمد الربيعي   -
 محمد علي صالح   -

 

: الشراء   02مرحلة  4
 على الخط  

 محمد علي صالح   -
 حمادي الحاج حسن   -

 

 محمد علي صالح   - اعداد و تنفيذ المخطط الثالثي للصيانة   5
 عماد سعد هللا  -

 مجهود البلدية في مجال النظافة   6
 

 عماد سعد هللا   -

II  المشاركة و الشفافية  

 المنجي الحاج العجيمي   - النفاذ الى المعلومة   6

III  المادية (تحسين الموارد ) البشرية و  
 محمد الربيعي   - تحليل و اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي   7

 فاتن ابن سالمة   -

 محمد الربيعي   - المخطط التقديري للمهن و الكفايات   8



 فاتن ابن سالمة  -

 محمد الربيعي   - اعتماد المصنف المرجعي للمهن و المقاربة بالكفايات   9
 فاتن ابن سالمة  -

 محمد الربيعي   - تعبئة الموارد   10

 المنجي الحاج العجيمي   -

 محمد علي صالح  -

 محمد الربيعي   - تطهير الديون   11
 محمد علي صالح   -

 محمد الربيعي   - تقييم اداء الجماعات المحلية   12
 محمد علي صالح   -
 حمادي الحاج حسن   -
 نورة الحاج مبروك   -

 : ميدان المساندة الفنية •
الرمز  النشاط المجال

حسب 

 الدليل

المشروع 

او 

النشاط 

 المعني

تاريخ بداية 

 التدخل

اسم و لقب 

 المنتقع

تكوينه 

 االكاديمي 

االدارة او 

 المصلحة

 االولوية االولى 

 
المساندة في 

مجال 

االتصال و  

 الشفافية  

المساندة في مجال  

االتصال الرقمي مع  

المواطن ) من خالل  

مواقع الواب و الشبكات 

 االجتماعية (  

B2   السداسية

االولى لسنة  

2020 

محمد علي 

 صالح 

الشؤون  محلل

 المالية 

نورة الحاج  

 مبروك 

مستكتب  

 ادارة

الشؤون 

 االدارية 

الشؤون  عاملة  فاتن سالمة 

 االدارية 

 االولوية الثانية 

المساندة في 

مجال 

البرمجة و  

 القيادة 

دعم القدرات في مجال 

الطلبات العمومية من  

خالل التخطيط لمختلف  

المراحل ) اعداد 

كراسات الشروط 

االدارية و الفنية ، اعالن  

المناقصة و فرز 

 العروض ( 

F1   السداسية

االولى لسنة  

2020 

الكاتب  تقني رئيس  محمد الربيعي 

 العام للبلدية 

محمد علي 

 صالح 

الشؤون  محلل

 المالية 

حمادي الحاج  

 حسن 

الشؤون  تقني 

 الفنية 

 االولوية الثالثة 

 

المساندة في 

مجال 

التصرف في 

الموارد 

 المالية 

وضع برنامج  

لالستخالص و تنمية  

الموارد البلدية و متابعة  

 تنفيذه  

D4   السداسية

االولى لسنة 

2020 

الكاتب العام  تقني رئيس  محمد الربيعي 

 للبلدية

المنجي الحاج  

 العجيمي 

متصرف  

 مستشار 

الشؤون 

 العقارية 

محمد علي 

 صالح 

الشؤون  محلل

 المالية 



 :   2020البرنامج االستثماري لسنة المصادقة على ( 3
استعرض السيد رئيس البلدية على المجلس البلدي نتائج الجلسات التشاركية      

للمناطق لتحديد و ضبط مشاريع القرب طبقا لالعتمادات التي تم تخصيصها 
للغرض ، كما ذكر السادة اعضاء المجلس البلدي باالعتمادات التي تم تخصيصها 

 ارية و مصدرها .للمشاريع االد
و بعد المداوالت صادق المجلس البلدي باغلبية االعضاء الحاضرين على     

 "ال" .و ذلك كما يلي :  2نعم و  8بعدد  2020البرنامج االستثماري لسنة 

 سنوات صرف االعتمادات الخطة التمويلية الكلفة  المشروع

منحة 
غير 
 موظفة

منحة 
 موظفة

و ما  2021 2020 قرض
 يليها

 : المنحة الموظفة
 تعبيد الطرقات-
 التنوير العمومي  -
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المنحة الغير موظفة و *
 : القروض

 التنوير العمومي-
 اقتناء معدات نظافة  -
 اقتناء سيارة وظيفية -
 تعبيد و صيانة الطرقات -
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 :  المصادقة على تحيين و تنقيح مجموع األعوان( 4
أحال السيد رئيس البلدية الكلمة على التوالي للسادة الكاتب العام للبلدية و السيد       

رئيس لجنة الشؤون اإلدارية و إسداء الخدمات اللذان استعرضا مشروع تحيين و 
تنقيح مجموع األعوان الخاص بالبلدية و الذي تضمن خطط شاغرة لفائدة األعوان 

مكانية ترقيتهم او إدماجهم لمن تتوفر فيهم الشروط المباشرين من موظفي و عملة إل
و طبقا لإلجراءات المعمول بها . و بعد المداوالت تمت المصادقة بإجماع األعضاء 

 الحاضرين على تحيين و تنقيح مجموع األعوان حسب البيانات التالية : 
  : السلك اإلداري المشترك( 1
 

 اإلدارية القديمة  الوضعية

 

 الوضعية اإلدارية الجديدة 

عدد  الخطط

الخطط 

المصادق 

 عليها

الخطط 

 المشغولة

الخطط 

 الشاغرة

عدد الخطط  الخطط

المصادق 

 عليها

الخطط 

 المشغولة

الخطط 

 الشاغرة

متصرف   0 1 1 متصرف مستشار 
 مستشار 

1 1 0 

 1 0 1 متصرف  1 0 1 متصرف 

 1 0 1 ادارةملحق  1 0 1 ملحق ادارة



 3 1 4 كاتب تصرف  2 1 3 كاتب تصرف 

 1 2 3 مستكتب ادارة 2 1 3 مستكتب ادارة

 1 0 1 عون استقبال   1 0 1 عون استقبال  

 
 : ة ــــــــ( سلك العمل2

 

 الوضعية اإلدارية القديمة 

 

 الوضعية اإلدارية الجديدة 

المصادق  الصنف 

 عليه

المصادق  الصنف الوحدة الشاغرة المشغولة

 عليه

 الشاغرة  المشغولة

 
1 

  0 0 0 االول 
1 

 0 0 0 االول 

 1 0 1 الثاني 0 1 1 الثاني

 4 6 10 الثالث  5 11 16 الثالث 

 
2 

  11 3 14 الرابع
2 

 6 9 15 الرابع

 9 1 10 الخامس 3 4 7 الخامس

 1 3 4 السادس  4 1 5 السادس 

 3 1 4 السابع  2 3 5 السابع 

 1 0 1 الثامن 3 0 3 3 الثامن  3

 0 3 3 التاسع  5 0 5 التاسع 

 1 2 3 العاشر  1 0 1 العاشر 
 

 :  المصادقة على المخطط الثالثي للصيانة( 5
) استعرض السيد رئيس البلدية ألعضاء المجلس البلدي المخطط الثالثي للصيانة 

بالعنوان و الطرقات و المتعلق بصيانة المعدات و البناءات (  2019-2020-2021
 االول و الثاني

 و بعد المداوالت تمت المصادقة باالجماع على المخطط الثالثي التالي :

 العنوان االول : •

صيانة البنايات و  المعدات صيانة
 الطرقات 

 

 )اد( 2021 )اد( 2020 )اد( 2019 )اد( 2021 )اد( 2020 )اد( 2019

15 20 20 27 47 30 

 العنوان الثاني : -

 2021 2020 2019 الفصول

اشغال الصيانة و -
 التعهد )الطرقات(

- 50 100 

 :  النظر في التعويض لفائدة جمعية التنمية الطموح( 6
استعرض السيد رئيس البلدية على المجلس البلدي مطلب جمعية التنمية الطموح     

المتعلق بتعويض االرض التي تم اقتناؤها من البلدية و لم تتمكن منها باعتبار تنفيذ 



معنية بالتعويض ، و الحكم البات مع الناصر سالم كما استعرض قائمة المصاريف ال
بعد المداوالت صادق المجلس البلدي باالجماع على التعويض المادي و مكاتبة 
 االدارة الجهوية المالك الدولة و الشؤون العقارية لضبط المبالغ المعنية بالتعويض .

 : النظر في نشاط اللجان البلدية( 7
ان الذين تولوا عقد جلساتهم احال السيد رئيس البلدية الكلمة للسادة رؤساء اللج      

حيث تولى السيد حسن بن عبد هللا رئيس لجنة الشؤون االدارية و اسداء الخدمات 
 استعراض محضر جلسة لجنته و ذلك كما يلي : 

اجتماع لجنة الشؤون اإلدارية و إسداء  2019نوفمبر  24انعقدت اليوم األحد 
د هللا و بعض أعضائها و ذلك الخدمات ببلدية بومرداس برئاسة السيد حسن بن عب 
 للنظر في جدول أعمالها و المتمثل في النقاط التالية : 

 متابعة تنفيذ القرارات السابقة للجنة  -

 التصرف في الموارد البشرية و عصرنة االدارة  -

كما استهلت الجلسة بالترحيب بكافة أعضائها و الحضور من قبل رئيس 
الجلسة و تالوة التقارير السابقة للجنة ثم مرر الكلمة للسادة الحضور إلثراء 
النقاش و إبداء تصوراتهم في النقطتين اللتان تم عرضهما في جدول األعمال 

للنهوض  و دارت هذه الجلسة في اطار ودي من النقاشات و التصورات
 بالشأن اإلداري و لكم التقرير المصاحب للجلسة 

 توفير التجهيزات الالزمة لتيسير عمل المستشارين بصفة عاجلة  -

تفعيل النقاط التي تمت المصادقة عليها سابقا في الجلسات العامة للجنة  -
 الشؤون اإلدارية و إسداء الخدمات 

جالت الخاصة تفعيل االمر الحكومي الذي يضبط إجراءات مسك الس -
 بالمتساكنين و المجتمع المدني و نشره على الموقع االلكتروني 

 اقتناء خزانة ذات رفوف لوضع أرشيف الحالة المدنية داخلها  -

 مد المجلس البلدي بالقائمة االسمية للمنتدبين في مناظرة العملة  -

و اختتمت الجلسة مع الساعة العاشرة و الربع صباحا بشكر الحاضرين على 
 لتفاعل االيجابي و عرض مقترحاتهم و حسن االستماع . ا

 :  مسائل مختلفة( 8
احال السيد رئيس البلدية الكلمة للسيد رضوان الحاج مبروك رئيس لجنة التبتيت    

نتائج جلسة فتح الظروف المغلقة لتسويغ لزمة السوق استعراض الذي تولى 
و التي لم تكن مثمرة و أحاط السادة أعضاء المجلس البلدي  2020لسنة  االسبوعية

علما انه بصدد التفاوض مع عديد المستلزمين للحصول على افضل عرض ، و بعد 
النقاش أذن المجلس البلدي للسيد رئيس اللجنة بإتمام إجراءات التفاوض لعرضها 

 على المجلس البلدي .
 الثانية بعد الزوال . و رفعت الجلسة على الساعة     

 و السالم               و حرر بتاريخه .                                               
 رئيس البلدية                                                               

 الحاج احمد رياض                                                           
 


