
1 

 

 بلدية المهدية 
 الدورة االستثنائيةمحضر حلسة 

 9191أفريل  91الجمعة 
 
بمقر البلدية على الساعة الرابعة بعد الزوال  9191 أفريل 91إلتأمت جلسة استثنائية للمجلس البلدي بالمهدية يوم الجمعة 

 :أشرفت عليها السيدة أسماء حمزة رئيس البلدية وحضرها السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي 
 المساعد األول: أحمد رشاد خميس -

 المساعد الثاني: دمحم الهادي بن الشيخ  -

 المساعد الثالث : سهيل الشيخ الزوالي  -

 رئيسة دائرة هيبون : خيرفائزة بوبكر بل -

 رئيس دائرة الزهراء: دمحم الشاهد  -

 عضوة: سميرة فرج حميدة  -

 عضو: حسن بنور -

 عضو : سمير الزواري -

 عضوة : وداد سعد الظريف -

 عضو : الهادي سنان -

 عضو : رضا الشوك -

 عضو : أنور الجبالي -

 عضوة: إكرام ريش -

 عضوة : كريمة قاسم علية -

 عضو : طارق الحنشة -

 عضوة : ريلبنى الزوا -

 عضوة: هاجر البكوش -

 عضوة: عبير الباجي  -

 عضوة: رشيدة الصفاقسي  -

 عضوة: دليلة القمودي -

 عضو: فتحي بن زينب  -

 .وقد تولى كتابة الجلسة السيد لطفي بوحمدة الكاتب العام للبلدية
التي يتحلون بها خدمة في مستهل الجلسة رحبت السيدة رئيس البلدية بالحضور مثنية على جهودهم وروح التطوع العالية 

 .لمدينتهم
قدمت , ومختلف المحاور التي تم التطرق إليها خالله 9191أفريل  99وبعد التذكير بجلسة المكتب البلدي المنعقدة بتاريخ 

 :ل هذا المجلس االستثنائي التاليرئيس البلدية جدول أعماالسيدة 
  9191مارس  91المصادقة على محضر جلسة  .9

 تحويل اعتماد –المال االحتياطي  زيعتو: مسائل مالية  .9

المصادقة على كراس شروط تنظيم التنشيط السياحي بواسطة الدواب والعربات التي تجرها : شؤون اقتصادية  .3
 .الدواب

 "الحمرة"موضوع تهيئة الشريط الساحلي الصخري الشمالي للمدينة العتيقة  .4

 :التالية كما وافق المجلس البلدي باإلجماع على إضافة المواضيع 

 .المصادقة على كراس شروط استغالل فضاء لتركيز ألعاب لألطفال .1

 الستغالل أرض بيضاء مأوى للسيارات" تاالسا"طلب نزل  .6

 :المداوالت 
 : 9191مارس  91المصادقة على محضر جلسة  -9

على محضر جلسة من النظام الداخلي يجب المصادقة  911تطبيقا لمقتضيات الفصل  أنهالسيدة رئيس البلدية  أفادت
حينها أشار السادة أعضاء المجلس البلدي , وقد تال السيد الكاتب العام للبلدية المحضر المذكور  9191مارس  91

 :إلى بعض العيوب الشكلية التالية 
 إضافة السيد دمحم الشاهد ضمن الحضور 
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  مراسلة السيد  : "تالية حذف الجملة ال: إصالح الخطأ في الكتابة في موضوع الشؤون العقارية كما يلي
الوالي والسيد أمين المال الجهوي للرد على الملفين المتبقين باسم كل من شركة ترندي ورشيدة خديجة 

مراسلة السيد الوالي والسيد أمين المال الجهوي للرد على ملف  :"وتعويضها بالجملة التالية " المصري
 "رشيدة خديجة المصري

 .9191مارس  91قة باإلجماع على محضر جلسة المصاد :قرار المجلس البلدي
 :شؤون مالية . 9

 :9192إعادة النظر في توزيع المالي االحتياطي لسنة  .أ

 :كما يلي  السيدة سميرة فرج حميدة رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف الموضوعقدمت 
حول توزيع المال االحتياطي لسنة  9191فيفري  93على اثر ما تمت المصادقة عليه من قبل المجلس البلدي بتاريخ , وبعد 

على اثر التنسيق مع مصالح وزارة المالية والقباضة البلدية تبين اختالف في  و,  9191وادراجه ضمن ميزانية سنة  9192
حيث قامت البلدية بطرح مبلغ الزيادة في االجور والذي يعتبر , طريقة احتساب المال االحتياطي من حيث طرح الديون 

 9.191.119,199والبالغ  1929مصاريف وجوبية ومن الضروري اعتبارها بالميزانية من الفائض الجملي للسنة المالية 
في   على المبلغ المتبقي وهذا التمشي يتم اعتماده مع مصالح وزارة الشؤون المحلية % 91و % 21وتم تطبيق النسب د 

حين انه على اثر مراجعة االعتمادات مع مصالح وزارة المالية والقباضة البلدية اكدت هذه االخيرة ضرورة اعتماد التمشي 
من الفائض  % 21م المصادقة على الحسابات المالية وذلك بطرح مبلغ الزيادة في االجور بعد احتساب نسبة التالي حتى تت

 9191ويمكن في الحاالت االستثنائية استغاللها خالل سنة  9191للسنة الموالية  91الجملي وارجاء استغالل نسبة 
 بترخيص من وزير المالية 

  :الي ويمكن حوصلة كل هذا ضمن الجدول الت
المبلغ الجملي  

 للفائض
المبلغ المزمع 
طرحه لفائدة 

 التاجير

المبلغ المتبقي 
بعد طرح الزيادة 

 في التاجير

المال االحتياطي  %21نسبة 
المزمع ادراجه 

 9191بميزانية 

 %91نسبة 

: 9ط
 البلدية 

9.191.119,199  311.111,111 661.119,199 192.114,192 :
%80) 

*661.119,199) 

392.214,161  :
(192.114,911 – 

ما  :  911.191,441
تم رصده عند اعداد 

 (  9191الميزانية 

939.912,114 

 : 9ط
 المالية

9.191.119,199  311.111,111 416.114,192 : 

 

(291.114,192 

 -
311.111,111) 

291.114,192  : 
%80 ) 

*9.191.119,199) 

911.114,161 : 

 
(416.114,192 

 -
ما  :  911.191,441

تم رصده عند اعداد 
 (  9191الميزانية 

913.112,114 

 
        

 الخالصــــــة         

د وهو  661.119,199جير يقدر ب أنالحظ ان المبلغ المزمع ادراجه بالميزانية بعد طرح مبلغ الت
 لمبلغ للطريقتين ا نفس

 939.912,114+  192.114,192:  9ط
 913.912,114+  416.114,192 : 9ط

والمرجو التفضل بالمصادقة على االجراءات الخاصة وفق الطريقة الثانية التي تم اعتمادها من قبل 
القباضة البلدية خاصة وانه تم اعداد الحساب المالي وتم ايقاف جميع العمليات المالية لسنة 

ية الى امانة المال الجهوية في اجل ال القباضة البلدية مدعوة الى احالة الحسابات المال)  9192
د  392.241,161د عوضا عن  911.114,161توزيع مبلغ (  9191فيفري  92يتجاوز 

 913.112,114)  9191د سيدرج ضمن الفائض خالل سنة  19.211,111والفارق المقدر ب 
– 939.912,114  ) 
 

مارس  91على توزيع المال االحتياطي وفقا لما ورد بمحضر جلسة  هذا وأشارت السيدة رئيس اللجنة إلى حيثيات تأجيل المصادقة
 .داعية إلى إحكام التنسيق بين اإلدارة والقباضة البلدية 9191

لجنة المالية المشار ال قبل للمذكرة المقدمة من اإلجراءات ع على توزيع المال االحتياطي وفقالمصادقة باإلجما :قرار المجلس البلدي
ضمن  9191والذي تمت المصادقة على توظيفه خالل الدورة العادية األولى لسنة  د 911.114,161إليها أعاله وذلك في حدود 

 .لتعزيز الرصيد العقاري 9191مصاريف ميزانية التنمية لسنة 
 :توظيف اعتماد بعنوان المدخر من المال المشترك. ب



3 

 

د لفائدة بلدية المهدية بعنوان المدخر من  199.111,111قّدم السيد الكاتب العام للبلدية الموضوع مبيّنا أنه تم تحويل اعتماد قدره 
أد عند  661وحيث تم توقّع مبلغ قدره , المال المشترك الذي يسند للبلديات مراكز الواليات وهو مورد من موارد العنوان الثاني

لتوظيفه في برنامج ( بين المتوقع والحقيقي )فإن المعروض على أنظار المجلس البلدي توظيف الفارق  9191لسنة  إعداد الميزانية
 .أد 19.111,111تنموي وقدره 

 :ثم تناول السادة أعضاء المجلس الكلمة وكانت تدخالتهم كاآلتي
 لحمايتهايقترح توظيف هذا المبلغ لتسييج حديقة ساحة البيئة : السيد طارق الحنشة 
يقترح توظيف هذا المبلغ في صيانة عقارات آيلة للسقوط تشكل خطرا على المساكن والمارة ويقترح استغالل : السيد الهادي سنان 

 جزء من المبلغ في جهر الفسقيات الفاطمية
 وتهيئة حديقة الدائرة السيدة فائزة بلخير تقترح استغالل المبلغ تعهد قاعة االجتماعات بدائرة هيبون

 السيد دمحم الشاهد يقترح صيانة نوادي األطفال بالزهراء والروضة ومركب الطفولة
 .كما تبنى بعض أعضاء المجلس البلدي فكرة تجديد الشبكة المهترئة للتنوير العمومي بالكرنيش

أد في  19.111,111بلغ بهذا العنوان وقدره على توظيف الم صادق المجلس البلدي باإلجماعوبعد النقاش والنظر في األولويات 
وفي صورة توفر اعتمادات متبقية من المبلغ المذكور تسييج حديقة ساحة البيئة وفق التصور الفني الذي قدمه السيد طارق الحنشة 

وان األول من مع توصية باستغالل االعتمادات المرصودة بالعن. المباني اآليلة للسقوط لمصاريف صيانة يتم تحويله وتخصيصه
 .الميزانية بعنوان صيانة الملك البلدي وإعطاء األولوية لتعهد نوادي األطفال

 :عتماد اتحويل **  
وذلك لمجابهة  9191مشروع تحويل اعتماد داخل فصول نفقات العنوان األول من ميزانية  على وافق المجلس البلدي باإلجماع

المصاريف الخاصة بالزيادة في االجور بعنوان منحة تكميلية ظرفية لفائدة اعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية 
والتي تم ضبط طرق صرفها بمقتضى االمر الحكومي عدد  9191وشهري جانفي وفيفري  9192ذات الصبغة االدارية لشهر ديسمبر 

حيث يتعين صرفها على القسم الخاص بالتدخل العمومي بالفصل الذي تم احداثه خصيصا ,  9191مارس  99المؤرخ في  924
ح الخصوصية ها من االعتمادات المرصودة بالمنئتحيث سيتم تعب  111فقرة الفرعية ال 1191الفقرة  311-13للغرض بالميزانية 

 .أد 61وذلك في حدود  القارة
خالص متخلدات تجاه الشركة الوطنية إلستغالل و توزيع البترول حيث وردت على تحويل اعتماد كما وافق المجلس البلدي باإلجماع 

ت طبقا أد وتمت ضبط مختلف التعديال 91في حدو وذلك   9192في حين انها تتعلق باستهالك  9191علينا الفواتير خالل سنة 
 :بيانات الجدول التالي ل

 التبويب

 االعتماد المفتوح بالميزانية بيان الفصل

 التعديل

فقرة  فقرة فصل االعتماد النهائي
 فرعية

 بالزيادة بالنقص

 911.011111111  0011111111 9199911111111 المنح الخصوصية القارة  111 1110 10010

 0011111111 0011111111  - المنحة التكميلية الظرفية  111 1100 13311

 0111111111  9111111111 2111111111 متخلدات تجاه الخواص 021 0080 02201

متخلدات تجاه الشركة  110 1101 10010
 الوطنية لتوزيع البترول

-  9111111111 9111110111 

  0011111111 0011111111  الجمــــــــــــلة 

 :بالمهدية  بالدواب العربات المجرورةراس شروط التنشيط السياحي بواسطة ك .3
أصحاب الدواب والفوضى خالالت والفوضى التي يسببها سة لجنة السياحة مشيرة إلى اإليقدمت الموضوع السيدة عبير الباجي رئ
المجلس البلدي تنظيم القطاع بما يساهم في خالل الموسم الصيفي بالمدينة لذا كان توجه التي يسببها أصحاب الدواب والعربات 

 .تنشيط المدينة في إطار النظام واحترام شروط الصحة والسالمة
ثم أحالت الكلمة إلى السيد الكاتب العام للبلدية الذي تال على المجلس البلدي مشروع كراس الشروط فصال فضال و المعد في 

 .الغرض  من قبل لجنة السياحة
المصادقة باإلجماع على كراس الشروط مع ضرورة إصالح وإدخال تعديالت :  نقاش قرر المجلس البلديوبعد المداولة وال
 :وإضافات كاآلتي 

 أحكام عامة 
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بعاد  ةو مساالك محادد بأماكنغيرهم  اح أويفي نقل السالمجرورة بالدواب  العربات يتمثل التنشيط السياحي بواسطة : الفصل األول 
 .و الصحة و كذلك الشروط الواردة ضمن هذا الكراس  و الوقاية   و احترام شروط السالمة  اإلداريةالحصول على التراخيص 

يساتظهر أن  ات المجارورة ذات الصابغة الساياحيةكل شخص يرغب في تعاطي نشاط مرتبط بقطاع العربا في يشترط: الفصل الثاني 
 : بالوثائق التالية 

  إلى رئيس  ع النشاط و عدد و نوع الحيوانات و المعدات التي يرغب في استغاللهاصاحب المشروع يحدد نو باسممطلب كتابي
 البلدية

 داءات شهادة إبراء من كل اال 

  المعدية  األمراضشهادة طبية تثبت سالمة الطالب من 

  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و صورتان شمسيتان 

بالمعايناة ثام تساليم الموافقاة المبدئياة اساتنادا  للقيامفنية لجنة توجه الملفات إلى السيد رئيس البلدية الذي يتولى دراستها و تكليف 
 : التي تضم إلى تقرير المعاينة

 األمن 

  الصحة 

  السياحة 

  الفالحة 

  الوكالة  الوطنية لحماية المحيط 

  الحماية المدنية 

  النقل 

  البلدية 

 : و تسند الموافقة النهائية من طرف السيد رئيس البلدية بعد إضافة الوثائق التالية 
  الدفتر الصحي للدواب المزمع استغاللها يثبت سالمتها. 

  و صاورتان شمسايتان و شاهادة طبياة تثبات ساالمتهم مان  قائمة في العمال المزمع تشغيلهم مصاحوبة بنساخ مان بطاقاات تعاريفهم
 .نقية السوابق  3عدد األمراض و بطاقة 

  عقود تأمين العربات. 

  دفع معلوم الرخصة حسب التراتيب الجاري بها العمل. 

 الدواب: الباب األول
 : إصالح 

 .شهادة طبية تثبت أهلية صاحب المطلب لممارسة النشاط وسالمته من األمراض
 .أسابيع من تاريخ إيداع الطلبتوجه الملفات إلى رئيس البلدية ويتم إبداء الرأي فيها في غضون ثالثة 

 .يحجر استعمال دواب غير حاملة للدفتر الصحي الفردي أو دواب مصابة بأمراض ظاهرة أو خفية :  الفصل الثالث
  :الخاص تحتوي على أوتسلم الدفاتر الصحية من طرف بياطرة يعملون بالقطاع العام 

 قتضاء التالقيح االختيارية التي يتم تحديها من طرف اللجنة الفنية المذكورة بطاقة وصفية لكل دابة مع التالقيح الضرورية و عند اال 

 حسب المواصفات التي تحددها المصالح البلدية على العربة  وضع رقم الرخصة . 

 يمنع منعا باتا استعمال مضخمات الصوت. 

  للدواب  ظاتااستعمال الحفيتعهد صاحب الرخصة. 

 المعدات

نظيفاة و تحمال صافيحة و تكون حالتها الئقة و المجرورة بالرخصة و نوعها و عدد المقاعد المرخص فيهايجب تحديد عدد العربات 
 .(عدد الرخصة )حديدية مرقمة 

 :إضافة 
 يجب معاملة الدواب بالرفق والرأفة المطلوبة -

 تسلم الدفاتر الصحية من قبل طبيب بيطري -

 الضجيجيمنع منعا باتا استعمال مضخمات الصوت وكل ما يثير  -

 يستغل صاحب الرخصة عربات تتوفر فيها شروط السالمة والجمالية -
تحدد المسالك التي تعبرها العربات من طرف اللجنة الفنية المذكورة يتم تجسيمها على مثال هندساي يكاون مصااحبا :  الفصل الرابع

  .البلدي و تتولى اللجنة الفنية إعداد مشروع مسلك يصادق عليه المجلس   لرخصة االستغالل
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 تجدد الرخصة من طرف البلدية خالل شهر مارس من كل سنة : الفصل الخامس  
 .رقات و التراتيب الخاصة بالجوالنيحجر تعاطي النشاط خارج المسالك مع وجوب احترام مقتضيات مجلة الط

 :حذف
 .الخاصة بالجوالن يحجر تعاطي النشاط خارج المسالك مع وجوب احترام مقتضيات مجلة الطرقات و التراتيب -

 الباب الثاني
التي يقع ضبطها بالتعاون مع أهل المهنة و مصاالح التجاارة و  التعريفة باللغتين العربية و الفرنسية إشهاريتعين : الفصل السادس 

 .  السياحة 
 :حذف

 .التي يقع ضبطها بالتعاون مع أهل المهنة و مصالح التجارة و السياحة  -
 التسيير: الثالثالباب 

 .عربة يجب توفير صندوق إسعاف مجهز لكل :  الفصل السابع
و الظهاور  (تحمال رقام الرخصاة وصاورة صااحبها ) البلدياة صاحب الرخصة و كافة عماله مطالبون بحمل الشارة التي تسالمها لاه 

   .(من المستحسن زي تقليدي ) في مظهر و زي الئقين 
 يتم إحداثها بقرار من المجلس البلدي بالمهديةتربض الدواب والعربات بمحطة :  الثامنالفصل 

 المراقبة:  الرابعالباب 
 .تخضع العربات لمراقبة المصالح البلدية : التاسعالفصل 
 :  و رفع المخالفات بتقارير توجه للمصالح المختصةالتالية معاينة  اإلدارات ألعوانيخول 

  الصحة 

  السياحة 

  مندوبية الفالحة 

 العقوبات:  الخامسالباب 
 .بمستودع الحجز البلدي إيداعهاكل مخالفة للتراتيب األنفة الذكر تؤدي للحجز الفوري للمعدات المستعملة و : العاشر الفصل 
بمقتضاى األمار  المحاددة تعريفة معلاوم الحجازليحتفظ بالمحجوز بالمستودع البلدي  مقابل معلوم يومي طبقا :  عشر الحاديالفصل 

 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخالصها   9190جوان  93المؤرخ في  210الحكومي عدد 
رض نفساه لساحب عاغيار حامال للشاارة أو الازي المطلاوب ي ويشاغل عاامال غيار مؤهال أ رخصاةكال صااحب :  عشار الثانيالفصل 

كماا يجاب علاى كال عامال يقاع طارده مان طارف علاى التقريار مان السالط المخولاة للرقاباة    بنااءاو نهائياة أة مؤقتاة فالرخصة بص
 .صاحب الرخصة أو يستقيل من تلقاء نفسه أن يرجع الشارة للبلدية 

باأي حاادث يتعارض لاه  األمنياةو علياه أن يعلام السالط   كل صاحب رخصة يخالف المسلك المحدد له يعرض نفساه لانفس العقوباات
 .الحميدة و حسن السلوك باألخالقاحد عماله ببنود كراس الشروط أو  إخاللالعمال أو الحرفاء أو 

تسلط عقوبات ساحب الارخص بقارار مان السايد رئايس البلدياة بعاد أخاذ رأي اللجناة الفنياة التاي تتاولى القياام :  عشر الثالثالفصل 
 .بمعاينة و رفع تقرير في الغرض

 " : الحمرة "تهيئة الشريط الساحلي الصخري . .
 تأجيل البت في الموضوع:  قرار المجلس

 :كراس شروط إشغال فضاءات لتركيز ألعاب لألطفال ببلدية المهدية .0
السيدة عبير الباجي رئيسة لجنة السياحة أن مدينة المهدية ينقصها الجانب الترفيهي ال سيما خالل موسم الصيف لذا تم أفادت 

 .التفكير صلب لجنة السياحى للبحث في سبل تنشيط المهدية خالل هذه الفترة
إعداد كراس شروط صادقت عليها النيابة تم  9190ثم تناول الكلمة السيد الكاتب العام للبلدية الذي أشار أنه خالل شهر ماي 

 .9190و 9190لتركيز ألعاب األطفال خالل سنتي " حذامي"الخصوصية ووقع الترخيص في اإلشغال الوقتي لفضاء 
وبعد تالوة كراس الشروط أّكد السادة أعضاء المجلس البلدي المصادقة على الكراس المذكور وأوصى باعتماد الحصول على 

في اإلعالن عن طلب العروض لضمان جدية العارض مع ضرورة إدخال تحويرات على ( د9111)لفي دينار ضمان وقتي قره أ
 :كراس الشروط وفقا لآلتي

 أحكام عامة : الباب األول 
ينطبق كراس الشروط هذا على إشغال فضاءات بالمنطقة البلدية بالمهدية من قبل ذات معنوية أو طبيعة  :الفصل األول 
 .شغال وقتي خالل الموسم الصيفي بمقتضى عقد إ

يتعين على الذات المعنوية أو الطبيعية التي ترغب في إشغال فضاء لتركيز ألعاب لألطفال أن نودع ملفا في الغرض  : 9الفصل 
 .مرفوقا بنسخة من هذا الكراس و بطاقة إرشادات لصاحب المطلب 

 الشروط المتعلقة باإلشغال: الباب الثاني 
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متر مربع لتركيز ألعاب لألطفال وفقا  0111إشغال الفضاء المتواجد بباب الحوض الثالث و مساحته  يقع:  3الفصل 
 .للمواصفات و شروط السالمة التي تضبطها الهياكل المختصة 

يتعين على الشخص المعنوي أو الطبيعي الراغب في استغالل فضاء أن يقدم مطلبا في الغرض إلى رئيس بلدية  : .الفصل 
 : ية مصحوبا بالوثائق التالية المهد

  ملفا فنيا يتضمن طبيعة األلعاب المراد تركيزها و خصوصياتها الفنية. 

  ملفا يخص العرض المالي. 

 : تضع بلدية المهدية على ذمة المشاركين في البتة الوثائق التالية  : 0الفصل 
  كراس شروط 

  مثال هندسي للفضاء يضبط الموقع و المساحة 

 .و يبقى العارض ملتزما بعرضه طيلة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ آخر يوم لقبول الملفات 
 :تحيين

 .و يبقى العارض ملتزما بعرضه طيلة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ فتح العروض
برة العارض في تتأسس عناصر اختيار العرض على إثر الملف من حيث جودة التجهيزات و شروط سالمتها و خ:  0الفصل 

 .تسيير هذا النوع من النشاط و العرض المالي 
 .و تتولى لجنة التبتيت بالبلدية فرز العروض 

  .تحتفظ البلدية بحقها في اختيار العرض األنسب و تبرم مع الفائز عقدا في اإلشغال الوقتي للمدة المحددة بالعقد :  0الفصل 
 في اإلشغال: الباب الثالث 

تضع بلدية المهدية الفضاء على ذمة صاحب اإلشغال طبقا لما جاء بالعقد     و تحرر في الغرض بطاقة جرد  : 2الفصل 
 .ممضاة من الطرفين تضبط بصفة مفصلة التجهيزات    و المنشآت المركزة به 

 .مستغل الفضاء مطالب بمباشرة النشاط و يحدد العقد مدة النشاط :  1الفصل 
 . ماح للعموم بالدخول للفضاء كامل أيام األسبوع و ذلك بدون مقابلو يلتزم المستغل بالس

 :إضافة 
 .يتعهد صاحب الرخصة بموافاة البلدية بقائمة العمال المزمع تشغيلهم والمسؤول القانوني على الفضاء -

حراسة المساحة المشغولة و نظافتها من مشموالت الشاغل الذي يبرم في الغرض اتفاقية مع البلدية لرفع  : 91الفصل 
 .الفضالت غير  المنزلية 

يتحمل المستغل جميع النتائج المنجرة عن الظروف الطارئة و ليس له الحق في المطالبة بأية غرامة لألضرار :  99الفصل 
 .روف أو اإلجراءات اإلدارية التي تقتضيها المصلحة العامةالتي تلحق به من جراء تلك الظ

 
يتولى صاحب اإلشغال التصرف في الفضاء حسب الشروط و المواصفات الجاري به العمل في مجال الصحة و :  99لفصل ا

 .السالمة و الوقاية و يتعين عليه الحصول على التراخيص و الشهادات الالزمة قبل بداية اإلشغال 
 : يتعين على صاحب اإلشغال عند مباشرة استغالله للفضاء االلتزام بما يلي:  93الفصل 

  دفع معلوم االشغال في اآلجال المحددة بالعقد. 

  التعهد بربط الصلة بالشركة التونسية للكهرباء و الغاز و شركة المياه لتزود بالكهرباء و الماء. 

 له في مآرب أخرى ال تمت بصلة لعقد اإلشغال استغالل الفضاء بصفة مباشرة و االمتناع عن استعما. 

 في التأمين : الباب الرابع 
يتعين على الشاغل أن يبرم عقد تأمين بعنوان المسؤولية المدينة يشمل جميع الحاالت التي يكون فيها مسؤوال :  .9الفصل 

 .كانإزاء الغير كما عليه إبرام عقد تأمين ضد أخطار الحرائق و االنفجارات و أي ضرر 
 .اية المدنية قبل البدء في النشاطو عليه أن يسلم للبلدية نسخة من عقد التأمين و شهادة السالمة من مصالح الحم

 أحكام مختلفة: الباب الخامس 
يتعهد الشاغل بتيسير عمليات المراقبة الدورية أو االستثنائية التي يقوم بها مانح اإلشغال من حيث تسهيل دخول  : 90الفصل 

 .ان المراقبة في أي وقت و تمكينهم من كل الوثائق المتصلة بالنشاطات و الخدمات داخل الفضاء أعو
عمليات المراقبة التي يقوم بها مانح اإلشغال ال تحول دون إجراء المراقبة من قبل األعوان اإلداريين في إطار التراخيص  

 .اإلدارية التي يحصل عليها صاحب اإلشغال 
تعويض عن األضرار في حالة إخالل المستغل بالتزاماته للبلدية الحق في فسخ العقد و ال يمكنه المطالبة بال : 90الفصل 

 .المرتبة عن ذلك
 

 :الستغالل أرض بيضاء مأوى للسيارات " تاالسا"طلب نزل  .6

يتعلق باستغالل مأوى حذو النزل  حيث أفاد أنه على إثر طلب صادر عن نزل تاالساوضوع مقّدم السيد سهيل الشيخ الزوالي ال
خاص بحرفائه تم عرض الموضوع على لجنة النقل والمرور ولجنة الشؤون المالية واالقتصادية وأوصت اللجنتين باحتساب 

والمواقع المفترض إشغالها خالل فترة  9196لسنة  211تقديري يرتكز على المعلوم المسند في استخالص المآوي وفقا لألمر 
 ( .د 3111)وتم اقتراح معلوم جزافي قدره ثالثة آالف دينار . فترة النشاط العادي أو الضعيف الذروة أو
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توبكابي بمناسبة الحصول على تراخيص تجزئة من البلدية  لى أن الموضوع طرح سابقا مع نزلطارق الحنشة إوأشار السيد 
ساءل عن مدى دفع هذه المؤسسات للمعاليم بعنوان هذا ويت, أحيلت بمقتضاها أجزاء من عقاراتهم إلى الملك العمومي البلدي

 .لفائدة البلدية
 .كما أشار السيد الهادي سنان إلى نفس الموضوع الذي أشار إليه السيد طارق الحنشة

 : قرار المجلس البلدي
 :والمنوال التالي لالحتساب الموافقة باإلجماع على الترخيص لنزل تاالسا في استغالل المآوي حسب المساحات المضبوطة فنيا

  موقعا 91: عدد المواقع المخصصة للسيارات 

  مواقع 13: عدد المواقع المخصص للحافالت 

  (%911)يوما خالل فصل الصيف كفترة ذروة تحتسب فيها المواقع مشغولة كليا  61اعتبار 

  يوما تكون فيها المواقع مشغولة بالعشر كمعدل تقريبي 311اعتبار 

 حاالت المشابهة بالنسبة على أن هذا المنوال في االحتساب يتم تعميمه على كل الد سنويا  3911ستوجب لدفعه المبلغ الم
 .تحصل على تراخيص مماثلةت للنزل التي

 
 :اختتام الجلسة 

قبل اختتام الجلسة أشارت السيد وداد سعد الظريف إلى أنها سترأس وفد مدينة المهدية الذي سيشارك في المهرجان الثقافي 
ويتكون الوفد إضافة  9196أفريل  91إلى  99بمدينة ىالناي التركية التي تربطها عالقة توأمة مع مدينة المهدية وذلك من 

 .ولياء والتالميذ المميزين في دراستهم من مستشارين بلديين اثنين عدد من األ
كما أفادت السيدة دليلة القمودي انه سيتم في إطار احتفال بلدية المهدية بيوم األرض تنظيم ملتقى دولي بمدينة المهدية يوم 

من  والتي سيسبقها يوم تنشيطي بكرنيش المهدية والهدف" الحوكمة الرشيدة للتصرف في النفايات"حول  9191أفريل  99
 .هذه التظاهرة تحسيس المجتمع المدني بأهمية حماية المحيط والدعوة إلى إيجاد حلول بديلة للمصب العشوائي

 
 ورفعت الجلسة على الساعة السابعة والنصف ليال

 
 

 وحرر بتاريخه
 رئيس البلدية
 أسماء حمزة

 

 
 


