
 الجمهورية التونسيــة                                                         
 وزارة الشؤون المحلية و البيئة  

 بلدية بـومرداس       

 عـــدد       

    2019محضر جلسة الدورة العادية األولى لسنة  
 لمجلس بلدية بومرداس 

   2019مارس  03المنعقدة بتاريخ 
بدعوة من السيد رئيس البلدية موجهة إلى كافة السادة أعضاء المجلس       

و بعد ، أتشّرف  "هذا نصها  2019فيفري  13بتاريخ   180البلدي تحت عدد 
المقرر عقـدها يوم  2019أشغال الدورة العادية األولى لسنة لحضور  بدعوتكــم

على الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدية و ذلك  2019مارس  03د ــــاألح 
 للنظر في المواضيع التالية  : 

 و تنقيح ميزانية التنمية 2018المصادقة على توزيع المال االحتياطي لسنة  -
    2019لسنة    
 النظر في احداث دائرة بلدية  -
 النظر في نشاط اللجان البلدية  -
 مسائل مختلفة " . -

و  2019جانفي  25و بعد  انعقاد الجلسة التمهيدية للدورة المذكورة يوم الجمعة    
التي تم من خاللها استعراض اإلجابة عن توصيات الجلسة التمهيدية السابقة و 
األنشطة البلدية خالل الفترة المنقضية إلى جانب االستماع إلى مقترحات المتساكنين 

و خاصة منها نتائج الجلسات التشاركية لضبط في المواضيع ذات الطابع المحلي 
مارس  03، عقد المجلس البلدي اليوم األحد  2019البرنامج االستثمــاري لسنة 

و على الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدية الدورة العادية األولى لسنة  2019
في جلسة علنية ترئسها السيد رياض الحاج احمد رئيس البلدية و حضرها  2019

 سادة و السيدات أعضاء المجلس البلدي اآلتي أسمائهم : ال
 ذكرى عثمان : مساعد أول  -
 يوسف عمر : مساعد ثاني  -
 منيرة بنعيسى : مساعد ثالث  -
 عادل بركة : مساعد رابع  -
 رضوان الحاج مبروك : مستشار  -
 امير بريك : مستشار  -
 الحساني الكيالني : مستشار  -
 مستشار المنجي شوشان :  -
 محسن صالح : مستشار  -
 حسن بن عبد هللا : مستشار  -
 هيفاء عياد : مستشارة  -
 ايمان زقنون : مستشارة  -
 زينب بريك : مستشارة  -



 منا مهاط : مستشارة  -
 العروسي عثمان : مستشار  -
 رضاء ابن محمد صالح : مستشار -
 وفاء ابن فرج : مستشار  -

كما حضر أشغال المداوالت عدد من المتساكنين و مكونات المجمتع المدني    
 ببومرداس ) أحزاب و منظمات ( بصفة مالحظين 

كذلك  حضر عن إدارة البلدية السيد محمد الربيعي الكاتب العام للبلدية مقرر       
في جدول  الجلسة بمساعــدة السيدة نورة الحاج مبروك موظفة بالبلدية و ذلك للنظر

 األعمال التالي : 
و تنقيح ميزانية التنمية  2018المصادقـة على توزيع المال االحتياطي لسنة  -

    2019لسنة 
 النظر في إحداث دائرة بلدية  -
 النظر في نشاط اللجان البلدية  -
 مسائل مختلفة . -

مناقشة  و بعد التأكد من توفر النصاب القانوني انطلق المجلس البلدي في       
 جدول األعمال .

 نص المــــداوالت
 

و تنقيح ميزانية سنة   2018النظر في توزيع المال االحتياطي لسنة ( 1
2019: 

استعرض السيد رئيس البلدية على السادة أعضاء المجلس البلدي جدوال يتضمن      
جملة االعتمادات المعنية بالتوزيع و مواردها بعنوان المال االحتياطي و كذلك 

أد لسنة   430استعرض الموافقة النهائية على إسناد المنحة الغير موظفة المقدرة بـ : 
، ثم فتح باب  2019ميزانية التنمية لسنة  و التي لم يقع إدراجها ضمن 2019

النقاش و التساؤالت حيث تولى السيد الكاتب العام للبلدية تقديم المزيد من 
اإليضاحات حول مشروع التوزيع المعني بالتداول في جانبية الموارد و النفقات ، و 

و  2018بعد المداوالت تمت المصادقة باإلجماع على توزيع المال االحتياطي لسنة 
 حسب البيانات التالية :  2019تنقيح ميزانية التنمية لسنة 

   210319.903:    2018فواضل العنوان األول لسنة  -

   3627.057:  2017فواضل عن سنة  20% -
   447216.932:   2018فواضل العنوان الثاني لسنة  100% -

 1000:    2019ما تم توزيعه بالعنوان األول لسنة  *             
 

 :   2018المال االحتياطي لسنة  * 
 209319.903:    2018فواضل العنوان األول لسنة  -
 167.455.922منه :   80% -
   3627.057:  2017فواضل عن سنة  20% -
   447216.932:   2018فواضل العنوان الثاني لسنة  100% -



 موزعة كما يلي :     
 

   364462.374منح صندوق القروض :  -
   21042.649ع مشتركة :  منح لتمويل مشاري -

   61.711.909مدخرات :   -

 :   و ما بقي للتوزيع  2019ما تم توزيعه بالميزانية لسنة  •

 :  الموارد *  
   

المرسم  المبالغ بيان الموارد
 بالميزانية

 ما بقي للتوزيع

 بالتنقيص بالزيادة

  17455.922 150000 167455.922   2018من فواضل العنوان االول لسنة   80%

من فواضل العنوان االول للسنة السابقة   20%
 للسنة االخيرة 

3627.057 3000 627.057  

 من فواضل العنوان الثاني :  100%
 موزعة كما يلي :           
منح مسندة من صندوق القروض و   -

 مساعدة الجماعات المحلية  

 + نقل فواضل                 
 منح لتمويل مشاريع مشتركة   -

 + نقل فواضل                   
 
 مدخرات و موارد مختلفة   -

فوائض غير مستعملة من العنوان     
 االول ) نقل فواضل ( 

 

 

447216.932 
 
 

 
364462.374 

 
21042.649 

 
 

61711.909 
 
 
- 

- 
 
 
 

272000 
 
- 
 
 

97000 
 
 
- 

- 
 
 
 

92462.374 
 

21042.649 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

35288.091 

 36376.766 131588.002 522000 618299.911 الجملة

منح مسندة من صندوق القروض منح غير   -
 موارد السنة   2019موظفة بعنوان سنة  

430000 - 430000 

 الجملة العامة  
 

1048299.911 522000 526299.911 

 

 :   النفقات* 
 

 التنقيح المرسم بالميزانية  بيان الفصول 
 

 االعتمادات النهائية  

 التنقيص الزيادة 
 

 دراسة امثلة التهيئة العمرانية   -
 

3.000.000 - - 3.000.000 

 دراسات اخرى   -
 

3.000.000 10.000.000 - 13.000.000 

 100.000.000 - 100.000.000 - المستودع البلدي   -



 

 معدات النظافة و الطرقات  اقتناء -
 

- 75.000.000 - 75.000.000 

 االنارة العمومية   -
 

- 95.000.000 - 95.000.000 

 تعبيد الطرقات   -
 

440.000.000 100.545.353 35.288.091 505.257.262 

 المساهمة في بناء دار الشباب   -
 

- 21.042.649 - 21.042.649 

 بناء مسارح الهواء الطلق و تهيئته  
 

- 40.000.000 - 40.000.000 

بناء منشآت اقتصادية أخرى و   -
 تهيئتها  

40.000.000 50.000.000 - 90.000.000 

بناء األسواق و األحياء التجارية   -
 و تهيئتها  

- 70.000.000 - 70.000.000 

 تسديد أصل القروض  -
 

49.000.000 - - 49.000.000 

 الجملة
 

535.000.000 561.588.002 35.288.091 1.061.299.910 

 

 :  النظر في احداث دائرة بلدية( 2

استعرض السيد رئيس البلديــة على المجلس البلدي مكتوب السيد والي المهدية      
و المتضمن إعداد برنامج خصوصي  2019فيفري  27المؤرخ في  2643عدد 

إلحداث دائرة بلدية بالبلديات التي تمت توسعة مجالها الترابي و التي تستوجب 
التعهد بذلك ، كما استعرض السيد  المشاركة في هذا البرنامج إحداث دوائر بلدية أو

رئيس البلدية على الحاضرين عدد اثنين مطالب األولى صادرة عن متساكني منطقة 
الرواضي و الثانية عن متساكني منطقة الشوارعية و منزل حمزة و الذين يرغبون 
من خالله إحداث دوائر بلدية األولى مقرها الرواضي و الثانية مقرها الشوارعية ، 

 د المداوالت و النقاش تم اتخاذ القرار التالي : و بع
 محتفظين (  3نعم /  14التعهد بإحداث دائرة بلدية ) تصويت علني  -
التعهد بإحداث دائرة بلدية بالرواضي في إطار تقديم ملف المشاركة في  -

البرنامج الخصوصي لمساعدة البلديات التي تم توسعة مجالها الترابي في 
 حضور ( . 17صوت نعم من  11)  إحداث دوائر بلدية

 :  النظر في متابعة نشاط الهياكل البلدية( 3

أحال السيد رئيس البلدية الكلمة للسادة رؤساء اللجان لتالوة تقاريرهم و تدخل      
في األثناء السيد رضوان الحاج مبروك مشيرا انه صدر لفائدته حكم عن المحكمة 

لشؤون المالية و االقتصادية و متابعة التصرف اإلدارية يقضي بتوليه رئاسة لجنة ا
 و يدعو إلى تطبيق الحكم اإلداري .

 ثم تولت اللجان تالوة تقاريرهم :



 :  لجنة شؤون المرأة و األسرة* 

على الساعة   27/01/2019التأمت أول جلسة عمل لجنة المرأة و األسرة بتاريخ    
الجلسة السيدة رئيسة اللجنة بكلمة الترحيب و الرابعة و النصف مساءا ، و افتتحت 

الشكر للحاضرين حيث فتحت باب النقاش بطرح المشاكل التي يمكن أن تواجه 
األسرة باعتبارها النواة األساسية للمجتمع و التي تعتبر أساس نجاح أو فشل مجتمع 

 ما فطرحت عدة نقاط .
ورة تكوينية و تنظيم تفعيل صالحيات البلدية في مجال التعليم من خالل د -

 تظاهرات بالتنسيق مع المجتمع المدني لتوعية الطفل في محيطه العائلي و المدرسي 
اقتراح تجربة المسرح المجتمعي الموجه باألساس للطفل و الولي . كما عبر  -

المتساكنون عن الرغبة في بعث مشروع يعنى باألسرة ، و في إطار شراكة مع 
ساؤل عن سبب عدم تخصيص حصة من الميزانية لهذه الوزارات المعنية و الت

تم طرح مشكل منتزه العائلة و الطفل الذي يعتبر المتنفس  -األنشطة و المشاريع 
الوحيد في المنطقة البلدية و الذي تحول إلى مقهى وهو ما يعتبر إخالال بكراس 

 الشروط .
ة المؤدية إلى أكد الحضور على إيجاد حل عاجل للباعة الموجودين على األرصف

المدرسة ، فهذا يعد خطرا على التالميذ أثناء تنقلهم على غرار ضيق الطريق و 
الحركية الدائمة و لهذا الغرض  اقترحت فكرة تكوين جمعية مرورية تنشط خاصة 
في أوقات الذروة بالتنسيق مع األمن نظرا لما نره من تهور في السياقة خاصة أمام 

لحماية األطفال من الحوادث و أكدوا على ضرورة  المؤسسات التربوية و ذلك
توفير التنوير العمومي في المحيط المدرسي و التشكي من عدم رفع الفضالت 

 بصفة منتظمة .   
و لقد ألح المواطنون على إيجاد حل سريع و جذري لما يحدث داخل الفضاءات     

لالنحراف و العنف . و  التربوية من أفعال و أقوال مسيئة لألخالق و التي تعد سببا
.   les publinettes( و منع   les billardsالتنديد بانتشار قاعات األلعاب ) 

فبعض هذه التجمعات أصبحت مكان لبيع المخدرات لألطفال و انحاللهم و بالتالي 
 انحرافهم .

كذلك حث البلدية للتدخل العاجل إليجاد حل ، و في هذا السياق جاء اقتراح تعليق    
الفتات توعوية داخل المؤسسات التربوية و في الشارع تحتوي على قيم لتوعية 
الطفل و تهذيب سلوكه كالحفاظ على النظافة في المحيط المدرسي و في الشارع و 

 نبذ العنف و احترام األخر و التحذير من التدخين ...
انقطاع للمياه و  كما تم التطرق إلى الوضعية الحالية لدار الشباب و ما تعانيه من    

التيار الكهربائي و ما تتعرض له من سرقات متتالية دون أي تدخل . فبالرغم مما 
تحتويه هذه لمؤسسة من إطارات أكفاء قادرة على اإلحاطة باألطفال و تكوينهم فان 

 دار الشباب تكاد تكون مهمشة .
انة بهم في و قد تم اقتراح دعوة األئمة و الخطباء في جلسات الحقة لالستع    

خطب الجمعة إلثارة مواضيع تهم الحياة األسرية و تربية الطفل لما لهم من دورة 



في اإلقناع و التأثير . كما عبر المتساكنون عن رغبتهم في التاطير الصحي للطفل 
 و ذلك بتوفير الطب المدرسي و ذلك بصفة منتظمة و تنظيم قوافل صحية .

لعاملة برزت فكرة تشريك المؤسسة االقتصادية و أخيرا في إطار توعية األم ا   
Bacovet  بإحداث محضنة لألطفال الصغار و في تطبيق هذا المقترح تصبح األم

 أكثر طمأنينة أثناء عملها من ابنها وهو ما يؤدي إلى زيادة مردودها .
 اختتمت الجلسة على الساعة الخامسة و النصف مساءا .    

 : قتصادية و متابعة التصرفلجنة الشؤون المالية و اال * 

فيفري  17عقدت اللجنة المالية و االقتصادية و متابعة التصرف جلسة عمل يوم 
على الساعة العاشرة صباحا بحضور كل من أعضاء اللجنة و عضو من  2019

جمعية إعمار للتنمية بالحوس البهالة و ممثل عن الحزب الجمهوري و غياب اغلب 
لمدني و الجمعيات و المنظمات و األحزاب ، حيث وقع المدعويين من المجتمع ا

 خاللها تقديم النقاط التالية : 
أد الممول من الدولة لفائدة البلدية بعدما استوفت  430الموافقة على مبلغ  -1

 و المتمثلة في :  2019الشروط و ستنطلق المشاريع المخصصة لها خالل سنة 
 اد  90اد لتصبح  50ة * مشروع تهيئة محطة للنقل : إضاف     
 أد 70* تهيئة السوق اليومية :      
 أد  100* تهيئة المستودع البلدي :      
 أد  40* تهيئة المسرح البلدي :      
 أد   95* االنارة العمومية :      
 أد   75* اقتناء حاويات :      
لما له من أهمية في التنمية  حث المواطن على االنخراط في اإلعفاء الجبائي -2

 المحلية 
 فتح السوق األسبوعية بمنطقة الرواضي  -3
 متابعة استخالص االكرية للمحالت التجارية  -4
 العزم على تحديد ممتلكات البلدية  -5
اعادة النظر في بعض عقود التسويغ التي ال تتماشى مع القيمة المادية  -6

 المخصصة لها 
 االنتصاب الفوضوي بصدد حلحلة هذا الملف  -7
 البلدية بصدد إحصاء نقاط اإلشهار و استغالله بالطريق العام  -8
  انتظار تمكين البلدية من شاحنة قالبة . -9

 ثم أسندت الكلمة إلى المتدخلين حيث شملت النقاط التالية :       
لك باستعمال وسائل تحسيس المواطن لإلسراع باستخالص األداء البلدي و ذ .1

مكتوبة و مسموعة مع موضوع إعالمه بالعفو الجبائي حسب ما ورد 
 بالمنشور 

ضرورة تحديد األداء البلدي على استغالل األرصفة من بعض التجار و ذلك  .2
 لتمكين البلدية من مداخيل إضافية ) تكوين لجنة خاصة في الغرض ( 

 ضرورة تحيين الكراءات التجارية  .3



في عقود البيع ألمالك البلدية في الفترات السابقة من تولي  ضرورة النظر .4
رئاستها و التدقيق فيها ) مثال على ذلك جمعية الطموح و النزاع مع الناصر 

 قنة حيث كلف البلدية خسائر مادية و عقارية هامة ( 

رسم مخطط تنموي لما تبقى من المدة النيابية في اقرب اآلجال ذلك بطريقة  .5
 تشاركية 

نبيه على صاحب معمل الشوارعية بضرورة عدم ترك حافالته على الت  .6
األرصفة حتى ال يجبر المواطن على السير في الطريق العام و ذلك تفاديا 

 للحوادث 

 التعجيل في انجاز البتة الخاصة بالمحالت التجارية غير المستعملة  .7

ديمة لشهر أكتوبر االعداد الجيد لالنتدابات الجديدة للبلدية و مآل االنتدابات الق .8
2018   

 اتخاذ اإلجراءات الضرورية الستخالص معاليم الالفتات االشهارية  .9

توصية إلى لجنة الشؤون العقارية بإحصاء و تحديد أمالك الدولة في  .10
 حدود مساحة البلدية الجديدة و طلب نقل ملكيتها إليها .

ضرورة مراقبة األشغال العمومية بكل حزم حتى تكون مطابقة  .11
 واصفات الفنية حسب كراس الشروط للم

تكوين لجنة خاصة بالصفقات العمومية و متابعتها و بالمشتريات و  .12
فتح العروض تتكون من إداريين و مستشارين و مجتمع مدني وجوبا يكون 

 فيها عضو رئيس لجنة الشؤون المالية و االقتصادية و متابعة التصرف .

 ورد فيها من مداخالت . و في الختام رفعت الجلسة باالكتفاء بما
 :  لجنة الشؤون االجتماعية و المساواة* 

على الساعة العاشرة صباحا جلسة بحضور ثلة  2019فيفري  10انعقدت اليوم      
 من المستشارين و المواطنين و أعضاء و جمعيات .

بالحضور معرفة بمهام اللجنة و ببرامجها ثم انتقلوا الى رحبت رئيسة اللجنة     
 طرح المطالب االجتماعية و العديد من المقترحات أهمها : 

النظر في الحالة االستعجالية لحالة " فخري عثمان " اثر حادث مرور و  -
 مدى الحالة المالية الصعبة .

 مطلب نجاة قاسم للنظر في متابعة مطلبها لدى الشؤون االجتماعية  -

 مطلب وصيلة شوشان في نظارات طبية  -

 و أثناء الجلسة قام ثلة من أعضاء الجمعيات بتقديم بعض المقترحات اهمها : 
 التنسيق مع الجمعيات و البلدية و المعتمدية و الشؤون االجتماعية  -
 لحاالت االستعجالية احداث قسط من الميزانية ل -
 مطلب انعقاد مجلس محلي للتنمية -
 مطلب بعث مشاريع تنموية في جميع العمادات و تقديم قروض صغرى  -
تفعيل عمل مشترك بين البلدية و الجمعيات الخيرية للقيام بحفالت خيرية ،  -

قافلة صحية و الحث على التنسيق في تقديم المساعدات في المناسبات مع 
 ت و المعتمدية و إدارة الشؤون االجتماعية لعم المنح لجميع المتساكنين .الجمعيا



و في األخير اختتمت الجلسة بمساندة جميع أعضاء اللجنة الحاضرين لهذه     
 المطالب و القيام على عرضها على المجلس لتفعيلها .

 :   لجنة األشغال و التهيئة العمرانية* 

المقرر للجنة و المستشارين و السادة الحضور بحضور رئيس لجنة األشغال و     
وقع التداول و مناقشة المشاريع المنجزة و الجاري انجازها في مدينة بومرداس من 

و نسب تقدم المشاريع مع السماع ألراء المواطنين و التطرق لبعض  2018ميزانية 
 المشاكل الميدانية .

ردية من نقص في التنوير تم مناقشة مواضيع و متطلبات المتساكنين بحي البا -
 العمومي.

 مناقشة وضعية المساكن االجتماعية من تحسين مساكن العائالت المعوزة  -

 النظر في العقارات و األمالك التابعة للبلدية -

 مراجعة النظر في وضعية األرصفة المستغلة من طرف الباعة و المقاهي  -

إلى تعطل االنجـاز النظر في وضعيـة نهج مؤدي ألحد المتساكنين و اإلشارة  -
و لم يتم انجازه نظرا لمشاكل التهيئة  2018و خاصة انه مدرج في ميزانية 

 العمرانية 

مطالب المواطنين التابعين للمناطق الريفية المدرجة ضمن البلدية في  -
 خصوص تعبيد المسالك :

 كم 1.5+ مسلك القراقبة بمنزل حمزة الشرقية         
 ربط مسلك الحوس و الشوارعية  + اعادة النظر في        
 م  400+ مسلك الشوارعية الشواشنة         

 النظر في مواصلة دراسة أمثلة التهيئة العمرانية  -
 النظر في متابعة رخص البناء . -

 :   لجنة النظافة و الصحة و البيئة* 

على الساعة الثالثة و النصف مساءا بمقر البلدية  2019فيفري  17انعقد اليوم األحد 
اجتماع لجنة النظافة و الصحة و البيئة بحضور رئيس اللجنة و ثلة من المواطنين 
لفتح باب النقاش و تدخالت بعض الحاضرين بمحور موضوعها وفق محاور اللجنة 

في جملة من الصالحيات و االقتراحات  المذكورة اعاله و تتمثل هذه التدخالت
 كاآلتي : 

حمالت نظافة متتالية في المؤسسات التربوية مع رفع الفضالت يوميا و ذلك  -
 لسالمة التالميذ 

 مطالبة المجلس البلدي في الجلسات التشاركية بربط المعهد الثانوي بشبكة التطهير  -
 فة في العمادات تواصل حمالت إزالة كروم الهندي و حمالت النظا -
اعداد استراتيجية لنظافة البلدية من خالل القيام بحمالت توعوية لتوعية المجتمع  -

المدني على اهمية النظافة من إخراج الفضالت المنزلية و فضالت مواد البناء و 
 رميها في الشوارع و االنهج . 

 تنظيف مكان الحاويات عند إزالة الفضالت   -
 ائي بجانب الملعب و تحويله إلى منطقة أخرى إزالة المصب العشو  -



 توعية أصحاب المحالت التجارية لرفع الفضالت أمام المحالت  -
 لتسهيل عملية رفع الفضالت  mini-terexاقتراح اقتناء  -
اقتراح حاويات في حي أوالد الدريوق الحوس البهالة و مواصلة إزالة كروم  -

 الهندي في نفس الحي .
 وراء المعهد لتفادي الروائح  vide fosseالت منح وضع فض -
 المطالبة بوضع برنامج لرفع الفضالت في كامل العمادات  -
 إيجاد خلول استعجالية لكل المصبات  -
استدعاء أصحاب المصانع و التنبيه بعدم رمي الفضالت في غير المصبات و  -

 تطبيق القانون معهم 
 ليومية بالمدينة بالحاويات تزويد المدارس بالعمادات و السوق ا -
 اقتراح حاويات مغلقة بالطريق الرئيسية و بالمؤسسات التربوية  -
 االتصال بالسيد لسعد الزواري صاحب اختراع الحاويات الجديدة  -
 مراقبة و صيانة محطة التطهير  -
 مراقبة بعض المقاهي و حثهم للقيام بمركبات صحية  --
لغياب بعض االختصاصات في المستشفى المحلي استدعاء مندوب الصحة و ذلك -

 ببومرداس و المطالبة بصيانته و تجهيزه باألجهزة الغير موجودة و المطلوبة .
التشجيـر و العناية بالبيئة : نقص في الحدائق العمومية و تكثيف البنايات فيها و  -

 العناية بها 
عتناء بمداخل المدينة و اقتراح شراكة مع بعض الجمعيات لالهتمام بالبيئة و اال -

 تشجيرها و تزيينها 
مسالة لجان األحياء : تعاد بطريقة عصرية و تشكيل لجان لمساعدة البلدية في   -

أشغالها و وسيط بينهما و بين المجتمع المدني و تشجيعها من خالل القيام بمسابقات 
 و جوائز 

لنظر فيها لتحسين المطالبة بشراكة مع بلديات أخرى و مراجعة مشاريعهم و ا -
 العالقات بينهم .

 االنفتاح على شركات الرسكلة لالستفادة .  -
اختتم االجتماع من طرف رئيسة اللجنة مجددة الترحيب بالضيوف لترفع      

 الجلسة على الساعة الخامسة مساءا .

 :  لجنة الشؤون اإلدارية و إسداء الخدمات* 

بمقر البلدية و على الساعة الرابعة و الربع  2019فيفري  06انعقدت اليوم الثالثاء 
ية و اسداء الخدمات بحضور ثلة من بعذ الزوال جلسة لجنة الشؤون االدار

 المستشارين و المواطنين  .
بمهام اللجنة و ما تطرقت اليه من نشاطات رحب رئيس اللجنة بالضيوف معرفا     

 ، و قد وقع طرح عدة نقاط من اهمها : 
 رقمنة االدارة مع المركز الوطني لالعالمية  -
 تركيز صندوق اقتراحات للمواطنين في بهو البلدية  -



صيانة شبابيك االستقبال و المعدات الداخلية بقسم التعريف باإلمضاء و  -
 النسخ طبق االصل و استخراج وثائق الحالة المدنية لحالتها الرديئة 

 صيانة قاعة االجتماعات ) ستائر ، طاوالت ، إضاءة ، مضخم صوت ...(  -

 تجهيز مكتب المستشارين بكل التجهيزات الالزمة  -

 شرية عن طريق االنتدابات تكثيف الموارد الب  -

 تفعيل يوم تحسيسي لخالص األداء البلدي  -

 مراجعة بطاقات األداء البلدي للمواطنين  -

 تركيز لوحة في بهو القاعة لتعليق الالفتات اإلعالمية  -

 تركيز آلة ناطقة  -

صيانة مكتب الجباية المحلية و اقتناء خزائن لألرشيف و جذاذات  -
 االستخالص 

 كبيرة في مدخل البلدية و صيانة الحديقة تقليع الشجرة ال -

دعوة الى اجتماع بالموظفين و العملة بالمستشارين لتحسيسهم على جودة  -
 العمل 

 صيانة النافورة الخارجية و الداخلية للبلدية  -

 شراء حاسوب إضافي في الحاالت االستعجالية  -

 تفعيل سجل المواطنين  -

 تفعيل مقترحات الجلسة الفارطة  -

 ة اإلداريين في القيام بأعمالهم مع المواطنين تاكيد سري  -

 تركيز هاتف بقسم التعريف باإلمضاء  -

 تركيز شاشات اشهارية لتدعيم مداخل البلدية  -

 صيانة جميع حواسيب االدارة  -

 تفعيل المجلس المحلي للتنمية مع المعتمد  -

لجلسات اللجان و الدورات التمهيدية و العادية في أواخر  تحديد برنامج -
 األسبوع 

 زيارات ميدانية للمجلس البلدي في ربوع أنحاء بلدية بومرداس  -

و اختتمت الجلسة على الساعة الخامسة و النصف مساءا بشكر رئيس       
 اللجنة الحضور على تفاعلهم .

 :  التعليم لجنة الفنون و الثقافة و التربية و * 

على الساعة الحادية عشر و النصف صباحا  2019فيفري  17انعقد اليوم األحد 
بمقر البلدية اجتماع لجنة الفنون و الثقافة و التربية و التعليم برئاسة السيدة منا مهاط 
رئيسة اللجنة و بحضور ثلة من المستشارين و المربين و الناشطين في المجتمع 

 المدني . 
اللجنة بجملة من االقتراحات و التصورات تمحور موضوعها وفق تقدمت     

محاور اسم اللجنة المذكورة أعاله و اآلتي ذكرها لتفتح باب النقاش و تدخالت 
 الحاضرين . و تمثلت المقترحات من باب الفنون و الثقافة في النقاط التالية : 



فية و ترفيهية و إحداث مركز ثقافي و ترفيهي بداخله أنشطة تعليمية و ثقا -
اجتماعية تهدف إلى اإلسهام في توعية األطفال و الشباب و حمايتهم من المحيط 

 الخارجي 
 تنظيم تظاهرات ثقافية و رياضية بمختلف العمادات  -
تخصيص منحة لدعم بعض الجمعيات و المنظمات الثقافية و تشجيعها قصد  -

 تنشيط الحياة القافية و الفنية بالمنطقة 
 ا فيما يخص اقترحات الحاضرين فتتمثل كاآلتي : ام   
تقاليد انشطة دائمة بين المجتمع المدني و المؤسسات العمومية ) تربوية و دار  -

 الثقافة و الشباب ( 
 تنظيم العالقة االتصالية بين البلدية و المؤسسات التربوية  -
 طلب القيام باالستعداد ليوم العلم  -
استدعاء جميع مكونات المجتمع المدني و دور الثقافة و عقد مائدة مستديرة ب -

 الشباب و إحداث مخطط طويل المدى في الثقافة و الفنون و التربية و التعليم
 إحياء مهرجان الصناعات القطنية و تكوين لجنة و تحسين الجمعية لتبنيه  -
 زيارة ميدانية للمؤسسات التربوية -
 ألبناء الجالية التونسية برنامج احتفالي و أنشطة مختلفة -
برنامج كامل لحماية الطفل من السلوك السيئ من مخدرات و خمر و حمايته من  -

 حوادث الطرقات 
 استغالل يوم الجمعة للنشاط الثقافي و الفني  -
 شراكة مع المندوبيات و مديري المؤسسات العمومية  -
 لبكالوريا مبادرة في جلب أخصائي و تقني لالستعداد المتحانات ا -
 تكريم المقاومين في المناسبات الوطنية -
 الشراكة مع وزارة الثقافة لدى المكتبة العمومية  -
إحداث قاعة سينما أوال للتشجيع على الفنون و ثانيا الستغاللها للعروض اإلبداعية  -

 و االنتاجات الفنية في مختلف المجاالت 
 إحياء مهرجان الصناعات القطنية و تكوين هيئة جديدة  -

 أما المقترحات التي تخص الجانب التربوي و التعليمي فهي كاآلتي :
هوية للتربية بإحداث ملعب بالمعهد الثانوي أوال مطالبة المندوبية الج  -

 ببومرداس 
 تحسين المطعم المدرسي بالمعهد و بالمدرسة اإلعدادية  -

 التسريع في إحداث قسم التحضيري بالمدرسة االبتدائية " الحبيب "  -

عقد اجتماعات دورية بين البلدية و المؤسسات التربوية لحماية الطفل و  -
 مخدرات ، خمر ...( التلميذ من السلوك السيء ) 

   2019مارس  20االستعداد لالحتفال بعيد االستقالل  -

اختتم االجتماع من طرف رئيسة اللجنة مجددة الترحيب بالضيوف لترفع الجلسة  
 في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال .

 :   مسائل مختلفة( 4



النظر في متابعة مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية لمدنية بومرداس و منطقة *    
  : الرواضي و الشوارعية

استعرض السيد رئيس البلدية على المجلس البلدي المقترح المنبثق عن جلسة     
التي حضرها رئيس مصلحة التهيئة  2019العمل المنعقدة بتاريخ غرة مارس 

ة للتجهيز و مكاتب الدراسات المعنية بملفات مراجعة أمثلة العمرانية باإلدارة الجهوي 
التهيئة العمرانية لمناطق ) الرواضي ، الشوارعية ، مدينة بومرداس ( ، و بعد 

 المداوالت وافق المجلس البلدي على المقترح و ذلك كما يلي : 
 :  مثال التهيئة العمرانية لمدينة بومرداس* 
 التهيئة العمرانية  ( مواصلة دراسة مراجعة مثال1
( دعوة مكتب الدراسات إلعداد تقرير معلل لتحيين قرار التحديد و ما يتطلبه ذلك 2

 من تحيين للملف .
( طلب استشارة المصالح المركزية بخصوص مواصلة الدراسة و تقديم ملف 3

استشارة تام الموجب للنظر في إمكانية قبوله من قبل إدارة التعمير و عرضه على 
 قة المجلس البلدي في قراءة أولى إلى حين إعادة صدور قرار التحديد .مصاد

  :  مثال التهيئة العمرانية لمنطقة الرواضي* -
 المقترح : مواصلة دراسة المراجعة و التي هي في المرحلة الثانية  -    
 :  مثال التهيئة العمرانية لمنطقة الشوارعية* 

الموافقة على مقترح التوسعة لعرضه على أنظار اللجنة الوطنية مع  المقترح : -    
 مواصلة الدراسة التي هي في مرحلتها األولى .

أثيرت وضعية المواطن فخري عثمان من طرف السيدة رئيسة لجنة الشؤون      
االجتماعية حيث تفاعل السادة أعضاء المجلس البلدي مع الوضعية و تم االتفاق 

المصالح الجهوية للشؤون االجتماعية قصد استحثاثها لإلحاطة الالزمة على مكاتبة 
 بالمعني باألمر . 

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

 ذكرى عثمان : مساعد اول  - 
 مساعد ثاني  يوسف عمر : -

 منيرة بنعيسى : مساعد ثالث  -

 عادل بركة : مساعد رابع  -

 رضوان الحاج مبروك : مستشار  -

 امير بريك : مستشار  -

 الحساني الكيالني : مستشار  -

 المنجي شوشان : مستشار  -

 محسن صالح : مستشار  -



 حسن بن عبد هللا : مستشار  -

 هيفاء عياد : مستشارة  -

 زقنون : مستشارة ايمان  -

 زينب بريك : مستشارة  -

 منا مهاط : مستشارة  -

 العروسي عثمان : مستشار  -

 رضاء ابن محمد صالح : مستشار -

 وفاء ابن فرج : مستشار  -

  



 


