
 الجمهورية التونسيــة                                                           
 وزارة الشؤون المحلية و البيئة  

 بلدية بـومرداس       

 عـــدد        

    2019لسنة   الثانيةمحضر جلسة الدورة العادية 
 لمجلس بلدية بومرداس 

    2019ماي  26المنعقدة بتاريخ 
 

بدعوة من السيد رئيس البلدية موجهة إلى كافة السادة أعضاء المجلس البلدي       
  "هذا نصها  2019ماي  13بتاريخ   512تحت عدد 

  2019أشغال الدورة العادية الثانيــة لسنة لحضور  بدعوتكــمو بعد ، أتشّرف    
على الساعة الحادية عشر صباحا  2019ماي   26المقرر عقـدها يوم األحد 

 بمقر البلدية .
و ألهمية الموضوع ، الرجاء الحضور في التاريخ و المكان المحددين    

مصحوبا بجدول اعمال الدورة و الملحوظات التفسيرية للمواضيع المعروضة 
 .داول للت 

 و ذلك للنظر في المواضيع التالية  : 
 

  2018و غلق ميزانية سنة  2018المصادقة على الحساب المالي لسنة  -
ؤرخ في ــــالم 3النظر في منشور السيد وزير الشؤون المحلية و البيئة عدد  -

    2020حول إعداد ميزانيات البلديات لسنة  2019فيفري  21
 22المؤرخ في  4النظر في منشور وزير الشؤون المحلية و البيئــة عدد  -

 حول اإلطار المرجعي الستلزام المعاليم الواجبة باألسواق 2019فيفري 
   2019النظر في سير تنفيذ المشاريع المبرمجة لسنة  -
 ر االستخالصات   النظر في سي -
 النظر في ضبط تعريفة معلوم إفراغ الخنادق  -
إتمام إجراءات التفويت بالبيع في المحجوزات التي تجاوزت اآلماد النظر في  -

 القصوى للحجز و األثاث الذي زال االنتفاع به 
 مسائل مختلفة  -

 + ضبط خطة تحسيسية للربط بشبكة الغاز الطبيعي     
 مطلب المواطن خميس فرحات  .+ النظر في     

 2019افريل  19و على اثر انعقاد الجلسة التمهيدية للدورة المذكورة يوم الجمعة    
و التي تم من خاللها استعراض اهم االنشطة البلدية و االستماع الى مقترحات 

و على الساعة الحادية  2019 ماي 26المتساكنين  عقد المجلس البلدي اليوم االحد 
برئاسة السيد  2019عشر صباحا بقاعة الجلسات البلدية الدورة العادية الثانية لسنة 

 رياض الحاج احمد رئيس البلدية و بحضور السادة أعضاء المجلس البلدي.
 يوسف عمر : مساعد ثاني  -
 عادل بركة : مساعد رابع  -



 رضوان الحاج مبروك : مستشار  -
 ساني الكيالني : مستشار الح  -
 المنجي شوشان : مستشار  -
 حسن بن عبد هللا : مستشار  -
 هيفاء عياد : مستشارة  -
 زينب بريك : مستشارة  -
 العروسي عثمان : مستشار  -
 رضاء ابن محمد صالح : مستشار -

 كما حضر أشغال المداوالت عدد من المتساكنين   
ة السيد محمد الربيعي الكاتب العام للبلدية مقرر كذلك  حضر عن إدارة البلدي       

الجلسة بمساعــدة السيدة نورة الحاج مبروك موظفة بالبلدية و ذلك للنظر في جدول 
 األعمال التالي : 

  2018و غلق ميزانية سنة  2018المصادقة على الحساب المالي لسنة  -
 21المؤرخ في  3عدد النظر في منشور السيد وزير الشؤون المحلية و البيئة  -

    2020حول إعداد ميزانيات البلديات لسنة  2019فيفري 
 22المؤرخ في  4النظر في منشور وزير الشؤون المحلية و البيئــة عدد  -

و  حول اإلطار المرجعي الستلزام المعاليم الواجبة باألسواق 2019فيفري 
 المسالخ البلدية

   2019النظر في سير تنفيذ المشاريع المبرمجة لسنة  -
 النظر في سير االستخالصات    -
 النظر في ضبط تعريفة معلوم إفراغ الخنادق  -
إتمام إجراءات التفويت بالبيع في المحجوزات التي تجاوزت اآلماد القصوى  -

 للحجز و األثاث الذي زال االنتفاع به 
 مسائل مختلفة  -

 خطة تحسيسية للربط بشبكة الغاز الطبيعي + ضبط     
 + النظر في مطلب المواطن خميس فرحات  .    

بعد التاكد من توفر النصاب القانوني النعقاد الجلسة اعلن السيد رئيس البلدية و 
 علنيتها في جميع المواضيع المعروضة على التداول .

 داوالتـــــــنص الم
 :  2018و غلق ميزانية  2018المالي لسنة المصادقة على الحساب (1

المـــؤرخ  2018لسنة  29من القانون عدد  218فعل المجلس البلدي الفصل      
و المتعلق بمجلة الجماعات المحلية حيث تم باالجماع تعيين  2018ماي  9في 

السيدة هيفاء عياد لرئاسة الجلسة في موضوع المصادقة على الحساب المالي لسنة 
حيث احالت الكلمة للسيد الكاتب العام للبلدية الذي   2018و غلق ميزانية   2018

  2018تولى سرد جميع المعطيات و الحسابات المالية الواردة بالحساب المالي لسنة 
من موارد و نفقات ، و بعد النقاش و التداول و االجابة عن جميع التساؤالت التي 

در السيد رئيس البلدية قاعة الجلسات  اثارها السادة اعضاء المجلس البلدي غا



للمرور للتصويت على ذلك حيث تمت المصادقة باالجماع على الحساب المالي  
 حسب البيانات التالية :  2018و غلق ميزانية  2018لسنة 

 
 ( المبلغ الجملي لمقابيض الميزانية : 1
 مليمات  309مليون و تسعمائة و ثمانية عشر الف و سبعة و اربعون دينارا و  -

    (1918.047.309  ) 
 ( المبلغ الجملي النهائي لمصاريف الميزانية المأذون بدفعها : 2
 مليما  474مليون و مائتان و ستون الف و خمسمائة و عشرة دنانير و  -

    (1260.510.474  ) 
التي يرخص في نقلها الى حسابات خارج الميزانية )  2018( مبلغ نتيجة سنة 3

 لجملي للميزانية ( :الفائض ا
 مليما  835ستمائة و سبعة و خمسون الف و خمسمائة و ستة و ثالثون دينارا و  -

    (657.536.835  ) 
( مبلغ االعتمادات بالعنوان االول الباقية دون استعمال الى حد اختتام التصرف و 4

 التي يصرح بالغائها : 
 مليما  379ارا و خمسة و ستون ألف و مائتان و واحد و ستون دين  -

    (65.261.379   ) 
من العنوان الثاني الباقية دون استعمال الى  4و  3( مبلغ اعتمادات الدفع بالجزئين 5

 حد اختتام التصرف و التي يصرخ الغائها : 
 مليما  166مائة و ثمانية عشر ألف و مائة و سبعة دنانير و  -

    (118.107.166  ) 
من العنوان الثاني الباقية دون استعمال الى حد  5بالجزء  ( مبلغ اعتمادات الدفع 6

 ( : 5اختتام التصرف و التي سيقع تحويلها الى التصرف الموالي ) فائض الجزء 
 ال شـــــــــــــــــيء             

من العنوان الثاني الباقية دون استعمال الى حد  5( مبلغ اعتمادات الدفع بالجزء 7
 التي يصرح بالغائها لعدم انجاز ما يقابلها من موارد . اختتام التصرف و 

 ال شـــــــــــــــــيء             
 
  03النظر في مقتضيات منشور السيد وزير الشؤون المحلية و البيئة عدد ( 2

     : 2020المتعلق باعداد ميزانية لسنة  2018فيفري  21ؤرخ في ـالم

أحال السيد رئيس البلدية الكلمة للسيد الكاتب العام للبلدية الذي تولى قراءة     
المنشور آنف الذكر و التوقف عند جميع فقراته و تقديم التوضيحات الالزمة المتعلقة 

  2018لسنة  29طبقا لما اقتضاه القانــــــون عدد  2020بإعداد ميزانية البلدية للسنة 
حيث اشار السيد رئيس البلدية انه تلقى تكوين في شان  2018ماي  9المؤرخ في 

ذلك و اقتراح عقد جلسة عمل يقع خاللها تقديم جميع مراحل اعداد الميزانية بطريقة 
 مبسطة .



المـؤرخ في  04النظر في منشور السيد وزير الشؤون المحلية و البيئة عدد ( 3
يم الواجبة باالسواق و حول االطار المرجعي الستلزام المعال 2019فيفري  22

 :  المسالخ البلدية
احال السيد رئيس البلدية الكلمة للسيد الكاتب العام للبلدية الذي تولى استعراض     

المنشور المذكور و الوثائق المرجعية المصاحبة له و االجراءات الواجب اتباعها 
لدية ، و بعد التمام عمليات استلزام المعاليم الواجبة باالسواق و المسالخ الب 

المداوالت تعهد المجلس البلدي بالعمل بمقتضاه و اتمام ما هو مستوجب لتفعيل 
 مقتضيات المنشور آنف الذكر .

 :  2019النظر في سير المشاريع البلدية المبرمجة خالل سنة ( 4
استعرض السيد رئيس البلدية على المجلس البلدي المراحل التي بلغتها المشاريع     

 و ذلك كما يلي :  2019ة خالل سنة المبرمج 
 

 * تم اصدار االذن باعداد الدراسة للمشاريع التالية :     
 تهيئة محطة النقل  -
 دراسة مشروع التنوير العمومي -

 * تم اصدار االذن بانجاز المشاريع التالية : 
  2019خالل شهر جوان  تهيئة ساحة المسرح البلدي : انطالق االشغال -
 حاوية ( سيقع التزود بذلك خالل الفترة الصيفية  150اقتناء حاويات )  -

 اعالن استشارة اعداد دراسة : بصدد * 
 السوق اليومي  -
 المستودع البلدي  -

و تفتح في نفس  2019ماي  31حدد آخر اجل لقبول االستشارات يوم الجمعة 
 اليوم 

 المجمعة :اقتناء معدات في إطار الصفقة  -
 ستتحصل البلدية على شاحنة ضاغطة خالل األيام القليلة القادمة 

كما اشار انه توجد بعض المقترحات لتحديد موقع جديد لمحطة النقل و ستقع اثارة 
الموضوع و مناقشته حال استكمال الدراسة بالموقع الحالي و التعرف على 

ب الدراسات المكلف االشكاليات المطروحة التي سيقع بسطها من طرف مكت 
 بالدراسة . 

 :  النظر في سير االستخالصات( 5
استعرض السيد رئيس البلدية كشف يحتوي على جملة الموارد المحققة الى غاية     

من جملة  % 41أد وهو ما يعادل   417.195.040تاريخ الجلسة و البالغة : 
التقديرات كما اعلم المجلس البلدي انه تم اعداد جداول احصائية في مستغلي 
الرصيف و االشهار ليقع العمل على استخالص المعاليم المدرجة بها مباشرة بعد 
شهر رمضان بعد توجيه اعالمات للمطالبين بالمعلوم كما اشار إلى ان مصالح 

ستخالص المعاليم المثقلة ، و بعد المداوالت القباضة المالية بصدد تبليغ اعالمات ال



دعا المجلس البلدي الى بذل مزيد المجهودات لتعبئة الموارد البلدية بالتنسيق مع 
 مصالح القباضة المالية .

 
 :  النظر في مراجعة المعلوم الموظف على عمليات افراغ الخنادق( 6

استعرض السيد رئيس البلدية على المجلس البلدي المعاليم الموظفة على      
عمليات افراغ الخنادق بكل من مناطق بومرداس المدينة ، الرواضي ، الحوس ، 
منزل حمزة و الشوارعية حيث ان المعاليم المذكورة متفاوتة من منطقة الى اخرى 

ة المجال الترابي البلدي ، و بعد مما اثار عديد الدعوات لتنقيحه خاصة بعد توسع
دينار للحمولة  15المداوالت قرر المجلس البلدي باالجماع توظيف معلوم قدره 
 الواحدة على كافة طالبي الخدمة المذكورة بكامل المنطقة البلدية .

النظر في اتمام اجراءات التفويت بالبيئع في المحجوزات التي تجاوزت اآلماد ( 7
 :  الثاث الذي زال االنتفاع بهالقصوى للحجز و ا

اشار السيد رئيس البلدية انه اصدى تعليماته باالنطالق في اتمام اجراءات      
التفويت بالبيع في المحجوزات الذي تجاوزت االماد القصوى للحجز و االثاث الذي 
زال االنتفاع به من خالل ضبط قائمات في ذلك و دعوة لجنة الطرح التمام ما هو 

ها بالنظر ليقع احالة الملف على انظار المجلس البلدي التخاذ القرار المناسب راجع ل
. 
 :  مسائل مختلفــــة( 8

:  استعرض السيد  النظر في ضبط خطة تحسيسية للربط بشبكة الغاز الطبيعي*    
رئيس البلدية على المجلس البلدي النسبة الضعيفة للربط بشبكة الغاز الطبيعي 

للشبكة مما اثر تردد شركة الكهرباء و الغاز التمام القسط الثاني من بالقسط االوال 
المشروع و حيث ان االمر يستدعي ضبط خطة تحسيسية لتشجيع المتساكنين للربط 
بالشبكة ، و بعد المداوالت اكد المجلس البلدي على االتصال بمختلف مكونات 

ل على الربط بالشبكة و المجتمع المدني للمساعدة على تحسيس المتساكنين لالقبا
اصدار بالغات عن طريق الصفحة الرسمية للبلدية و شبكة التواصل االجتماعي في 

 الغرض .
النظر في مطلب المواطن خميس فرحات المتعلق باستغالل جزء من منطقة * 

:  استعرض السيد  خضراء مبرمجة بمثال التهيئة العمرانية لمنطقة الشوارعية
مجلس البلدي مطلب المواطن خميس فرحات المتعلق برغبته رئيس البلدية على ال

في استغالل جزء من ارضه مخصصة بمثال التهيئة العمرانية لمنطقة الشوارعية 
كمنطقة خضراء حسب مثال قدمه للغرض ، و بعد المداوالت و باعتبار ان مثال 

الجهوية التهيئة العمرانية للمنطقة بصدد المراجعة بالشراكة مع مصالح االدارة 
للتجهيز قرر المجلس البلدي احالة الملف على انظارها لدراسة المقترح و العمل 

 على مساعدته .
 

و في ختام الجلسة طالب المجلس البلدي عقد جلسة عمل خارقة للعادة مع السيد      
والي المهدية للتداول في شان بعض المواضيع و طلب دعم خاصة فيما يتعلق 



لمسالك الفالحية بالمناطق التي شملتها التوسعة و غيرها من بمعالجة و تهيئة ا
 المسائل المتعلقة بمختلف اوجه العمل البلدي .

 و رفعت الجلسة على الساعة الثانية بعد الزوال .      
 

 حرر بتاريخه .                                       
 

 و السالم                                                                  
 

 
 رئيس البلدية     أعضاء المجلس البلدي                                 

 
  رياض الحاج احمديوسف عمر : مساعد ثاني                                 -
 
 عادل بركة : مساعد رابع  -

 رضوان الحاج مبروك : مستشار  -

 : مستشار  الحساني الكيالني -

 المنجي شوشان : مستشار  -

 حسن بن عبد هللا : مستشار  -

 هيفاء عياد : مستشارة  -

 زينب بريك : مستشارة  -

 العروسي عثمان : مستشار  -

 رضاء ابن محمد صالح : مستشار -

 


