
 الجمهورية التونسيــة                                                         
 وزارة الشؤون المحلية و البيئة   

 بلدية بـومرداس       

   2019محضر جلسة الدورة العادية الثالثة لسنة 
 لمجلس بلدية بومرداس 

    2019اوت  18المنعقدة بتاريخ 
بمقتضى دعوات شخصية وجهت إلى كافة السادة أعضاء المجلس البلدي        

و بعد ، أتشّرف    هذا نصها " 2019ماي  13بتاريخ   512تحت عدد 
المقرر عقـدها   2019ة لسنة ــأشغال الدورة العاديــة الثالث لحضور  بدعوتكــم

على الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدية و ذلك  2019أوت   18يوم األحد 
 للنظر في جدول األعمال التالي : 

 النظر في تخصيص قطعة ارض إلقامة قاعة رياضية متعددة االختصاصات   -
 النظر في تحديد عقار إلقامة دار خدمات  -
عي لتسويغ لزمة السوق االسبوعية ) ضبط النظر في ضبط االطار المرج  -

كراس شروط ، الهيكل المكلف باجراءات التبتيت ، ضبط السعر االفتتاحي و 
 تاريخ اجراء البتة ( 

 المصادقة على مخطط التصرف في النفايات -
 االعالم بحجم االعانات االستثنائية المسندة للبلدية . -

 التاريخ و المكان المحددين . و ألهمية الموضوع ، الرجاء الحضور في   
و    2019جوان  28الجمعة و على اثر انعقاد الجلسة التمهيدية للدورة المعنية يوم 

و االجابة عن بعض االقتراحات التي تم خاللها استعراض أهم األنشطة البلدية 
المنبثقة عن الجلسة التمهيدية السابقة و االستماع الى مقترحات المتساكنين و 

المجتمع المدني في مختلف مجاالت العمل البلدي و الشان المحلي بصفة مكونات 
على الساعة العاشرة   2019اوت  18عامة ، عقد المجلس البلدي اليوم االحد 

في جلسة علنية تراسها السيد  2019صباحا بمقر البلدية دورته العادية الثالثة لسنة 
 ضاء المجلس البلدي و هم : رياض الحاج احمد رئيس البلدية و حضرها السادة اع

 يوسف عمر : مساعد ثاني  -
 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  -
 : مستشار  هيفاء عياد -
 منا مهاط : مستشار  -
 الحساني الكيالني : مستشار -
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كما حضر إلى جانب المجلس البلدي السيد محمد الربيعي الكاتب العام للبلدية       
مقرر الجلسة و عدد من المتساكنين و البعض من مكونات المجتمع المدني و اثر 

 التأكد من توفر النصاب القانوني 
تولى السيـــد رئيس البلدية افتتاح الجلسة مستعرضا جدول األعمال حيث تم     
فة موضوع أدرج برأس جدول األعمال وهو تالوة و مناقشة محاضر جلسات  إضا

 اللجان البلدية . 
ثم اعلم السيد رئيس البلدية و تلى على السادة أعضاء المجلس البلدي مكتوب     

االستقالة من عضوية المجلس البلدي الذي تقدم به المستشار السيد العروسي 
مبينا أن هذا اإلعالم  1279تحت عدد ضمن  2019اوت  16عثمـــان بتاريخ 

من  205لمعاينة االستقالة من طرف المجلس البلدي يندرج  في إطار تطبيق الفصل 
مجلة الجماعات المحلية على ان نتولى إحالتها على السيد والي الجهة إلجراء ما 
يتعيـــن و بذلك تمت معاينة االستقالة من طرف السادة اعضاء المجلس البلدي  

 ضرين  .الحا
 نص المداوالت

السيد رئيس البلدية الكلمة  : احال تالوة و مناقشة محاضر جلسات اللجان البلدية* 
 للسادة رؤساء و مقرري اللجان لتالوة تقاريرهم و مناقشتها حيث كانت كما يلي : 

 : تولت رئيس اللجنة تالوة تقريرها التالي :  لجنة الصحة و النظافة و البيئة* 
 وضع جدول زمني مدقق لمسار الجرارات و عمال النظافة بالمدينة 

 لة زي موحد لكافة العم -
 فرض االنضباط من العملة و تفعيل الدور الرقابي  -
 تركيز حاويات حديثة و ذات جمالية في الطرق الرئيسية  -
تفعيل المراقبة على المؤسسات الصناعية و المحالت التجارية و تنظيم و تنسيق  -

 رفع الفضالت و تفعيل العقوبات الردعية و القانونية 
 ضالت البناء و اشعار المخالف و ردعه مراقبة النقاط السوداء و ف -
 تنظيم حمالت نظافة دوريا في األحياء بالشراكة مع المجتمع المدني و المواطنين  -
تفعيل قناة او الة تواصلية مع المواطنين لضمان تدخل سريع و ناجع للمشاكل  -

 البيئية 
 تنظيم حمالت وقائية ضد الناموس و الحشرات و الكالب السائبة  -
عقد اجتماع مع السيد والي الجهة في أسرع وقت لتوفير آلة ماسحة للمناطق  -

 الداخلية استعدادا لموسم الزيتون 
 تفعيل برنامج لحماية بلدية بومرداس من الفياضانات  -
تنظيم حملة نظافة بالمؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية نظافة + دهن و  -

 صيانة 
 بالمقابر  تنظيم حملة نظافة   -
 تنظيم حملة نظافة دورية بالعمادات  -

و اثر ذلك تولى المجلس البلدي ضبط جملة من التوصيات قصد العمل على     
 تنفيذها وهي كاآلتي : 
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عقد جلسة عمل مع عملة النظافة و المشرفين عنهم تحت رئاسة السيد رئيس  -
 البلدية بحضور السيدة رئيسة لجنة الصحة و النظافة و البيئة .

 الزام العملة بارتداء الزي الوقائي عند مباشرتهم لعملهم  -
 مكاتبة أصحاب المعامل حول خالص معلوم رفع الفضالت الغير منزلية -
تعهد السادة أعضاء المجلس البلدي بتنظيم حمالت نظافة بالمناطق الراجعة لهم  -

 بالنظر 
القيام بزيارة ميدانية لمنطقة منزل حمزة للتثبت من حقيقة ما راج حول تعمد بلدية  -

 عميرة الفحول القاء الفضالت بالمصب العشوائي و خارج مرجع نظرها 
 الرواضي –بمنطقة الزراطة القيام بحملة مداواة وادي الشيخ  -
 –تنظيم حملة إلبادة الكالب السائبة بمنطقة وادي الشيخ بمنطقة الزراطة  -

 الرواضي 
" لتعهد المصبات  chenilleمكاتبة السيد والي المهدية حول تخصيص آلة "  -

 العشوائية بوادي الشيخ و الحوس و بومرداس 
صيانة حافات الطرقات و خاصة  مكاتبة مصالح االدارة الجهوية للتجهيز حول -

 طريق الرواضي 
مكاتبة مصالح الديوان الوطني للتطهير حول جهر البالوعات توقيا من مخاطر 

 امطار الخريف 
دعا المجلس البلدي لجنة النظافة و البيئة لعقد جلسة عمل في اقرب االجال  -

لمنزلية و الممكنة لضبط خطة عمل الستغالل المعدات الجديدة لرفع الفضالت ا
اعداد جدول زمني للتدخالت بالمؤسسات التربوية في اطار االستعداد للعودة 

 المدرسية .
: تولت السيد رئيسة  لجنة الشؤون االجتماعية و فاقدي السند و حاملي االعاقة* 

 اللجنة استعراض تقريرها اآلتي : 
ة و المساواة مع الساعة الحادية عشر صباحا انعقدت جلسة الشؤون االجتماعي     

برئاسة السيدة هيفاء عياد و مقررها السيد المنجي شوشان و بعض اعضائها و ذلك 
 للنظر في جدول اعمالها المتمثل في العمل االجتماعي و الخيري .

استهلت الجلسة بالترحيب لكافة اعضائها و الحضور من طرف رئيسة الجلسة      
اش و ابداء تصوراتهم في النقطة التي ثم مررت الكلمة للسادة الحضور الثراء النق

 تم عرضها في جدول االعمال فكانت المداخالت و التصورات كاالتي : 
 تقديم خطة استراتيجية لجمع مداخيل البلدية لتمكين اللجان من القيام بمهامهم  -
اعداد رؤية واضحة و خطة عمل دقيقة لتطوير المجال االجتماعي في كل  -

 المناسبات 
 برنامج بمناسبة العودة المدرسية  اعداد -
 المساهمة في قافلة خيرية بمناسبة العودة المدرسية التي تنظمها الجمعية الخيرية  -

 " االنسان " 
المساهمة في تكوين المرأة في الميدان الفالحي مع جمعيات خيرية مثل تربية  -

 الدواجن ، تربية النحل ، التكوين في التقطير ...



الجمعيات ، وحدة الشؤون االجتماعية ، العمد و المعتمد لتكوين قائمة  التنسيق مع -
 موحدة في حالة تقديم المساعدات  

تم تقديم هذه المقترحات من أعضاء جمعيات خيرية مثل : جمعية "اإلنسان" ،  -
 جمعية
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" و ممثلة من المكتب المحلي ببومرداس ) أخصائية "األمل" ، " اتحاد الفالحيين
 اجتماعية .

و اختتمت الجلسة مع الساعة الواحدة بعد الزوال بشكر الحاضرين على التفاعل     
 و عرض مقترحاتهم و حسن االستماع .

و اثر ذلك إذن المجلس البلدي بإجراء استشارة القتناء كتب مدرسية في حدود    
ها للعائالت محدودة الدخل في شكل مساعدة بمناسبة العودة دينارا لتمكين 1900

 المدرسية .
 : تمت تالوة تقريرها في ظل غياب رئيسها : لجنة االشغال و التهيئة العمرانية* 
 photo voltaïqueالتفكير في استغالل التنوير العمومي بتقنية الطاقة الشمسية )  -
) 
 مراقبة رخص البناء و البناء الفوضوي  -
 اعادة النظر في مخطط الجوالن و التنقل و تركيز عالمات المرور في المدينة  -
 البحث على قطعة ارض قصد احداث تقسيم للسكن االجتماعي  -
تحت مواصفات وزارة  tuffeالمسالك الفالحية و الريفية بمادة التربة تهيئة بعض  -

 التجهيز
 تركيز تنوير عمومي في المناطق الريفية ) المجمعات السكنية الداخلية (  -
 تهيئة و تعبيد الطرقات الموجودة او المرسمة على مثال التهيئة  -
 دة النظر في قيمة الكراء اعادة تهيئة المحالت التجارية الراجعة للبلدية و اعا -
 مراقبة المجاري المائية على مستوى الطرق التابعة للبلدية  -
 تهيئة مداخل المدينة و تنظيم األرصفة  -
 تهيئة أرصفة المناطق المحدثة  -
 النظر في تصليح النقاط السوداء داخل المناطق المحدثة  -
 النظر في اعادة تركيز المخفضات القديمة على مستوى شارع الحبيب بورقيبة -
 التسريع في الصفقات العمومية  -
 النظر في سير انجاز الدراسات للصفقات   -
 النظر في االنجازات او التدخالت في المستودع البلدي  -
 ي مشاكل الروضة و الملعب .النظر ف -

: تولى السيد رئيس اللجنة تالوة التقرير  لجنة الشؤون االدارية و اسداء الخدمات* 
 فكان كما يلي : 

اجتماع لجنة الشؤون االدارية و اسداء   2019اوت  14انعقدت اليوم االربعاء     
السيدة هيفاء الخدمات ببلدية بومرداس برئاسة السيد حسن بن عبد هللا و مقررتها 

عياد و بعض اعضائها و ذلك في جدول اعمالها و المتمثل في العمل البلدي و 
 التصرف في الموارد البشرية 



استهلت الجلسة بالترحيب لكافة أعضائها و الحضور من قبل رئيس الجلسة و      
ابداء تالوة التقارير السابقة للجنة ، ثم مرر الكلمة للسادة الحضور إلثراء النقاش و 

 تصوراتهم في النقطة التي تم عرضها في جدول األعمال .
و دارت هذه الجلسة في إطار ودي من النقاشات و التصورات للنهوض بالشأن     

 اإلداري و لكم التقرير المصاحب للجلسة :
إعداد رؤية و تصور واضح و خطة عمل دقيقة لتطوير الشأن اإلداري و  -

 الخدمات 
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أعضاء المجلس البلدي بجميع المراسالت و إعالمه بكافة الدعوات   مد و إعالم -
 من طرف رئيس المجلس 

اعداد برنامج للتصرف الذكي و الناجع في الموارد البشرية للبلدية يشمل ذلك  -
انتداب و سد النقص في االعوان ، هيكلة و تنظيم االعوان بما يضمن نجاعة في 

 األداء و سرعة في التدخل 
وري و شفاف لتقارير الجلسات العامة و بطاقة حضور أعضاء المجلس نشر د -

 بالموقع الرسمي لبلدية بومرداس 
 تركيز صندوق اقتراحات للمواطنين في بهو البلدية  -
 تركيز آلة ناطقة و تفعيل ألية االنتظار بالتذكرة  -
تركيز شاشة في قاعة االنتظار بالبلدية يعرض فيها كل االعالنات التي تهم  -

 المـواطن ) بيانات ، دعوات ، اعالنات ...( 
كل مستشار بلدي يستدعى للتكوين مطالب باجراء يوم تكويني العضاء المجلس  -

 البلدي حول التكوين الذي تلقاه 
اب عصري و أمن خاص العمل على رقمنة االدارة عبر احداث موقع و  -

ببومرداس فيه تثمين للتراث المادي و المعنوي للمدينة و فيه ادارة الكترونية تمكن 
 المواطنين من استخراج امن للوثائق االدارية و خالص االداءات البلدية عن بعد 

العرفان بالجميل لمناضلي المدينة عبر تخليد اسمائهم في بعض انهج و شوارع  -
 شات الرياضية المدينة و المن 

صيانة و تهيئة قاعة االجتماعات ) ستائر ، طاوالت ، اضاءة ، مضخم صوت  -
)... 

تخصيص يوم تخسيسي البناء بلدية بومرداس العاملين بالخارج الستخالص االداء  -
 البلدي و استغالل العفو الجبائي

 البلدي تجهيز مكتب المستشارين بكل التجهيزات الالزمة لتسهل عمل المستشار  -
مطالبة اجتماع دوري للجان كما يقتضيه القانون شهريا و تقديم تصورات على  -

 سنوات ( و متابعة تنفيذ مقترحاتها 3المدى المتوسط ) 
تخصيص ساعة عمل لكل من المستشارين للحضور بالبلدية لسماع المواطنين و  -

 قبول تشكياتهم 
 ة البلدية االستعداد النتداب منشط رياض االطفال لروض -
التفكير في خطة اتصالية لتبليغ كافة المواطنين بالجلسات و االعالنات بكافة  -

 الطرق المتاحة 



و اختتمت الجلسة مع الساعة الحادية عشر و الربع صباحا بشكر الحاضرين      
 على التفاعل االيجابي و عرض مقترحاتهم و حسن االستماع .

 و اثر ذلك ضبط المجلس البلدي جملة من التوصيات للعمل على تنفيذها :     
 تركيز آلة االولوية الناطقة  -
 نتظار العمل على تركيز شاشة بقاعة اال -
 تهيئة و تأثيث مكتب المستشارين  -
 صيانة الرف بقسم الحالة المدنية  -
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: تولت رئيس اللجنة سرد تقريرها  لجنة الفنون و الثقافة و التربية و التعليم*  
 اآلتي : 

على الساعة التاسعة و النصف  2019اوت  16انعقد اليوم الجمعة الموافق لـ:  -
ات بالبلدية جلسة عمل للجنة الفنون و الثقافة و التربية و صباحا بقاعة االجتماع

 التعليم بحضور ثلة من الجتمع المدني و الناشطين و بعض المستشارين 
 تمحورت هذه الجلسة حول بعض النقاط التالية :    

 تخصيص منحة خاصة لللجنة للقيام ببعض التظاهرات   -
 التسريع في يوم العلم  -
 رية مع رجال التربية لتوفير اخصائيين نفسيين لتاطير التالميذاقتراح جلسات دو  -
تنظيم حمالت نظافة بكامل المؤسسات التربوية ) نظافة ، دهن ، صيانة (  -

 استعدادا للعودة المدرسية 
 تنظيم حمالت توعوية تحسيسية لتوعية التالميذ بمدى اهمية العلم و المطالعة -
مكتبة متجولة بصفة دورية و ذلك لنقص المراجع و الكتب في المكتبة  اقتراح -

 العمومية و في المؤسسات العمومية 
اقتراح تخصيص مكان بالبلدية لجعله مكتبة و تثمينه بالكتب و المراجع لتشجيع  -

 التالميذ
 اقتراح حملة جمع الكتب المدرسية و التبرع بها لفائدة المحتاجين . -

يقع استعراض تقارير لجنة التعاون الالمركزي و لجنة التشاركية و  فيما لم     
 الحوكمة المفتوحة رغم تواجدهم ضمن تقارير اللجان التي عقدت جلساتها .

فيما لم تتولى بقية اللجان المنبثقة عن المجلس البلدي عقد جلساتها و اعداد    
قادرا عن مواصلة رئاسة  تقاريرها حيث اشار السيد رئيس لجنة االعالم انه لم يعد

 اللجنة باعتبار انشغاله بالعمل و عدم توفر الوقت الكافي لذلك . 
 :  النظر في تخصيص قطعة ارض القامة قاعة رياضية متعددة االختصاصات* 

استعرض السيد رئيس البلدية على المجلس البلدي انه في إطار تنفيذ مشاريع التنمية 
قطعة  2019مارس  3المندمجة خصص المجلس البلدي في دورته العادية بتاريخ 

متر مربع لقامة قاعة رياضية متعددة  1000ارض حذو الملعب البلدي بمساحة 
مصالح التجهيز تبين أن  االختصاصات اال انه و عند تناول الملف من طرف

المساحة المذكورة ال تفي بالحاجة حيث اقترحت علينا المصالح الجهوية إضافة 
 متر مربع . 1600متر مربع حتى تصبح المساحة الجملية للمشروع تقدر بـ :  600



و بعد المداوالت قرر المجلس البلدي المصادقة بإجماع جميع الحاضرين على     
 متر مربع إلقامة القاعة الرياضية المعنية . 1600تخصيص المساحة 

 :   2020النظر في ضبط اإلطار المرجعي لتسويغ لزمة السوق األسبوعية لسنة * 
استعرض السيد رئيس البلدية على المجلس البلدي مجددا بصفة مدققة مقتضيات     

  2019فيفري  22المؤرخ في  4منشور السيد وزير الشؤون المحلية و البيئة عدد 
حول اإلطار المرجعي الستلزام المعاليم الواجبة باألسواق و المسالخ البلدية بعد ما 
تم تمكين السادة أعضاء المجلس من نسخ منه فيما يتعلق بالوضعية الخاصة بالبلدية 
، و بعد المداوالت و باعتبار استقالة السيد العروسي عثمان رئيس لجنة الشؤون 

بعة التصرف عين المجلس البلدي بإجماع الحاضرين و المالية و االقتصادية و متا
باحترام قاعدة التمثيل النسبي لجنة غير قارة تعنى بموضوع استلزام السوق 

 تتكون من السادة :   2020األسبوعية لسنة 
 رضوان الحاج مبروك : رئيس اللجنة  -
 حسن بن عبد هللا : مقرر اللجنة -

 امير بريك : عضو  -

 زينب بريك : عضو -

 صالح : عضو محسن  -

 ايمان زقنون : عضو -

 منا مهاط : عضو  -

 رضا محمد صالح : عضو  -

 الحساني الكيالني : عضو -

 المنجي شوشان : عضو  -

كما حضر الجلسة السيد قابض المالية و عن ادارة البلدية السيد المنجي    
 الحاج العجيمي المكلف بالشؤون العقارية و النزاعات 

و تعرض أشغالها على مصادقة المجلس البلدي فيما يتعلق بضبط كراس    
 الشروط و السعر االفتتاحي و طريقة االستلزام ثم النتائج النهائية .

: استعرض السيد رئيس  المصادقة على مخطط التصرف في النفايات* 

البلدية على المجلس البلدي مشروع مخطط التصرف في النفايات تماشيا و 
ضعية الحالية للبلدية باعتبار عدم وجود مركز تحويل و مصب نهائي الو 

من مجلة الجماعات المحلية قرر  243للفضالت ، و في انتظار تفعيل الفصل 
المجلس البلدي باإلجماع ضبط مخطط التصرف في النفايات حسب البيانات 

 التالية : 

 التصرف فيها طريقة تجميعها نوعية الفضالت

رفعها عن طريق اآللية  - رفع الفضالت المنزلية  -
 المخصصة لذلك  

 المصبات الوقتية للفضالت -

رفع فواضل البناء و  -
 االتربة 

عن طريق معدات البلدية  -
 المخصصة لذلك  

 عن طريق معدات خاصة  -

 اماكن ركود المياه  -
 الفضاء حذو الملعب البلدي  -
 المصبات الوقتية للفضالت  -



رفع فواضل االجنة و  -
 الحدائق

عن طريق معدات البلدية  -
 المخصصة لذلك  

 عن طريق معدات خاصة -

 المصيات الوقتية للفضالت  -

 :  اإلعالم بحجم اإلعانات االستثنائية المسندة للبلدية* 

أحاط السيد رئيس البلدية السادة أعضاء المجلس البلدي علما بالنتائج النهائية      
لجلسة العمل التي تم عقدها مع السيد وزير الشؤون المحلية و البيئة حول دعم 

 العمل البلدي ببلدية بومرداس حيث توصلت البلدية بالمكاتيب التالية : 
-7- 

المتعلق بصرف مساعدة مالية  8354مكتوب السيد والي المهدية عدد  -   
 استثنائية تتمثل في : 

 الجهة الممولة  االستعمال  مبلغ المنحة )أد( البلدية

 
 بومرداس

 ميزانية الوزارة  اصالح معدات  15

صندوق القروض  اقتناء الة رافعة صغيرة 45
و مساعدة 

 الجماعات المحلية 
اقتناء عربة صغيرة لنقل  35

 الفضالت 

اعادة ترصيف بعض  50
 االماكن 

 

  19مؤرخ في  8644مكتوب السيد وزير الشؤون المحلية و البيئة عدد  -    
و ذلك كما  2019حول الدعم االستثنائي لمجهودات النظافة لسنة  2019جوان 
 يلي : 

الكنس اليدوي و قلع 
 األعشاب الطفيلية 

 عدد العملة 
 

 المدة

 اشهر ( 3يوم عمل )  90 عملة 10

 :  مسائل مختلفة* 
السيد رئيس البلدية انه في ضل استقالة السيد رئيس لجنة الشؤون المالية و  اشار    

االقتصادية و متابعة التصرف و الدخول في مرحلة اعداد مشروع الميزانية لسنة 
من مجلة  169اقترح على المجلس البلدي تفعيل الفقرة االخيرة من الفصل  2020

على المجلس البلدي لتولي المهام الجماعات المحلية و بذلك تكوين خلية منبثقة 
المتعلقة باعداد الميزانية حيث تقدم لذلك السادة : رضوان الحاج مبروك ، حسن بن 

 عبد هللا و يوسف عمر و بذلك تم تعيينهم للغرض المذكور .
و في ختام الجلسة جدد السيد رئيس البلدية شكره للحاضرين و رفعت الجلسة        

 د الزوال .على الساعة الرابعة بع
 و الســـالم                                                      

 .أعضاء المجلس البلدي الحاضرون                                   رئيس البلدية
 

 رياض الحاج احمد                                         يوسف عمر : مساعد ثاني -
 ر المنجي شوشان : مستشا -
 ايمان زقنون : مستشار  -



 رضاء ابن محمد صالح : مستشار  -
 امير بريك : مستشار  -
 رضوان الحاج مبروك : مستشار  -
 حسن بن عبد هللا : مستشار  -
 زينب بريك : مستشار  -
 هيفاء عياد : مستشار  -
 منا مهاط : مستشار  -
 الحساني الكيالني : مستشار -

 


