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 بلدية المهدية

 0202محضر جلسة الدورة العادية األولى لسنة 

 0202مارس  02السبت 

على الساعة العاشرة صباحا  0202مارس  02يوم السبت  0202عقد المجلس البلدي بالمهدية دورته العادية األولى لسنة 

 بقصر البلدية أشرفت عليها السيدة فائزة بوبكر رئيسة البلدية حضرها السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي: 

 مساعدةإكرام ريش:  -

 دمساعمحمد الهادي بن الشيخ:  -

  مساعدسهيل الشيخ الزوالي:  -

 حسن بنور: رئيس دائرة هيبون  -

 محمد الشاهد: رئيس دائرة الزهراء -

 خالد العراك: عضو -

 دليلة القمودي: عضوة -

 الهادي سنان: عضو -

 لمياء العيوني: عضوة -

 ريم الزوالي: عضوة -

 فتحي بن زينب: عضو -

 كريمة قاسم: عضوة -

 طارق الحنشة: عضو -

 لبنى الزواري: عضوة -

 عبير الباجي: عضوة -

 محمد محسن كريم: عضو -

 وداد سعد الظريف: عضوة -

 هاجر البكوش: عضوة -

 رضا الشوك: عضو -

 سامي عالية: عضو -

 نسرين خليفة منصور: عضوة -

 وتولى كتابة الجلسة السيد لطفي بوحمدة الكاتب العام للبلدية.

 .والسيد سمير الزواري أحمد رشاد خميس وتغيب بعذر السيد المساعد األول

 –والينجالء الز –داليا المبروك  –هيثم بن ابراهم  –أنيس العماري  –أنور الجبالي تغيب بدون عذر السادة والسيدات: و

 رشيدة الصفاقسي. 

مال الجلسات أعفي مستهل الجلسة رحبت السيدة رئيسة البلدية بالحضور من المستشارين والمواطنين وأعلمتهم بملخص 

 لمشاريع المعطلة بوالية المهدية وأشارت إلى مشروع التي تابعتها بمناسبة زيارة وفد عن الحكومة لالطالع ومتابعة ا

افية الهامة وأكدت في هذا السياق العقار الحتضان هذه المنشأة الثق إحداث مسرح هواء الطلق الذي بقي معطال لعدم توفر

 ة متمسك بأن يكون موقع إنجاز هذا المسرح هو مدينة المهدية.أن المجلس البلدي بالمهدي

وقبل االنطالق في تقديم محاور جدول أعمال الدورة أشارت السيدة رئيسة البلدية أن المكتب البلدي الملتئم يوم الجمعة 

 فيها خالل هذه للبتارتأى إعادة ترتيب جدول االعمال كما إضافة بعض المحاور التي اعتبرها عاجلة  0202مارس  02

 الدورة وهي: 

 مطلب شركة كوجيت إلشغال فضاء بالطريق العام بالمنطقة السياحية كمأوى * 

 * الترخيص في إشغال طابق أول لما يعرف ببيت المخبر لفائدة احدى الجمعيات )برج الراس( 

 * فتح مناظرات داخلية للترقية لفائدة األعوان

 * المصادقة على لزمة المأوي 

 عفاء استثنائيا من دفع معاليم حجز )حاالت خاصة( * اإل

 * إحداث دائرة تدخل عقاري 

 عقار حمام المدينة )ملك بلدي( فوق بناء طابق علوي الترخيص في * 
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 Autrement* تغيير موقع تنفيذ مشروع مسلك الدراجات الهوائية ضمن برنامج 

 دولة * مطلب المواطن سالم العقربي القتناء عقار على ملك ال

 * ضبط معايير اختيار ممثلين عن المجتمع المدني أعضاء بخلية متابعة تنفيذ المخطط البلدي للتصرف في النفايات.

  CLIMA* ضبط معايير اختيار الحي السكني لتطبيق آلية الفرز االنتقائي ضمن مشروع 

 الزهور* تحديد معلوم اإلشغال الوقتي للملك العام من قبل أصحاب أكشاك بيع 

 * تحديد معلوم رخصة استغالل سيارة الدعاية 

صوتا( على هذه التعديالت ليصبح جدول أعمال الدورة العادية  02وصادق أعضاء المجلس الحاضرون باإلجماع )

 كاآلتي:  0202األولى لسنة 

التونسية  رخصة بناء لفائدة الشركة –: دراسة مقترح تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى مسائل فنية وعقارية -2

 ملف تقسيم يخص ورثة فراد  –إحداث دائرة تدخل عقار  –للسكك الحديدية 

مطلب شركة كوجيت إلشغال فضاء  –الحط الجزئي لبعض الديون  –: طرح معاليم مسائل مالية واقتصادية وإدارية -0

ية فتح مناظرات داخل –ل الطابق األول لبيت المخبر الترخيص في إشغا –بالطريق العام بالمنطقة السياحية كمأوى 

 –المصادقة على لزمة الماوي  –مطلب المواطن سالم العقربي القتناء عقار على ملك الدولة  –للترقية لفائدة االعوان 

تغير  –عقار حمام المدينة فوق بناء طابق علوي الترخيص في  –اإلعفاء استثنائيا من دفع معاليم حجز )حاالت خاصة( 

ضبط معايير اختيار ممثلين عن المجتمع  – Autrementموقع تنفيذ مشروع مسلك الدراجات الهوائية ضمن برنامج 

طبيق آلية ضبط معايير اختيار الحي السكني لت -المدني أعضاء بخلية متابعة تنفيذ المخطط البلدي للتصرف في النفايات 

لوم اإلشغال الوقتي للملك العام من قبل أصحاب أكشاك بيع الزهور تحديد مع – CLIMAالفرز االنتقائي ضمن مشروع 

 تحديد معلوم رخصة استغالل سيارة الدعاية  –

 تعيين ممثل بلدية المهدية بمجلس إدارة شركة الدراسات وتهيئة سبخة بن غياضة -3

 والدوائر البلدية:نشاط اللجان  – 4

 المداوالت:

I- مسائل فنية وعقارية : 

 : يمقترح تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكن دراسة -2

هيئة المقتطف من محضر جلسة لجنة التلجنة التهيئة العمرانية يقدم الموضوع وفقا للتقرير طارق الحنشة رئيس السيد 

 : كما يلي 0202مارس  20العمرانية المنعقدة بتاريخ 

اث ختصاصها إحداالسيدة مديرة الوكالة العقارية للسكني بالوسط أن الوكالة العقارية للسكني شركة عمومية  أفادت"

المزايا التي تنشؤها الوكالة من خالل  ولها عديدتقاسيم عمرانية تساهم في تطوير المدن و هي شركة غير ربحية 

من خالل التسوية العقارية مع المالكين  PIF خل عقاريتدخل الوكالة يكون عبر إحداث منطقة تدوتدخلها بكل مدينة .

من المساحة الجملية ( أو الشراء %32و هي عديدة ومتنوعة إما عبر األولوية في الشراء أو المعاوضة ) حولي 

في  الوكالة ترغب وحسب الثمن المقدر من طرف وزارة أمالك الدولة و الشؤون العقارية أو كذالك في إطار شراكة . 

يفه لهذه المنطقة من نقلة نوعية من خالل إحداث تقاسيم عمرانية شاملة ضدخل بمنطقة الزقانة و ذلك لما يمكن أن تالت

  ".ىلمختلف المرافق والتجهيزات و المناطق الخضراء مع إمكانية التدخل بمناطق أخر

 : التدخالت

 للسكني ذات أهمية بالغة في تهيئة األراضي إن المشاريع التي تتوالها الشركة العقارية : السيد طارق الحنشة

اربة وعديدة هي المشاريع الكبرى التي أنجزتها الشركة المذكورة في ضوبيعها للمواطنين بأسعار مقبولة دون م

 كامل تراب الجمهورية.
العقارية  معطياتأما في صورة الحال والمتمثل في برنامج انجاز دائرة تدخل بمنطقة الزقانة فإنه على إثر التدقيق في ال

بها بمنطقة الزقانة يتصرف فيها شاغلوها دون شهادات  AFHالعقارات المزمع انجاز مشروع  وأن حيز هام بل جلثبت 

ي هذا المشروع معارضة شديدة من المواطنين بهذه المنطقة منذ قعثمانة ولهذا السبب لتعود إلى وقف عزيزة  انهألملكية 

ما أن اإلشكال العقاري الزال قائما فإن ب. و0222و 0222و 0222ارية للسكنى سنوات المحاوالت األولى للشركة العق

 سبل نجاح هذا التوجه ضعيفة مما يجعل من هذا التدخل غير ممكن حاليا.

 هذا الموضوع مطروح منذ مدة طويلة ولماذا تتمسك السيدة ريم الزوالي :AFH بمنطقة الزقانة؟ 
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قصد  0222بمنطقة الزقانة منذ سنة  لوكالة العقارية للسكنىاالسيد محمد الشاهد إلى اهتمام  أشار  :السيد محمد الشاهد

 0222و 0222و 0220قامت بمحاوالت للمسح منذ وبالتنسيق مع ديوان قيس األراضي إلى أن مصالحها  أكدتهيئتها. كما 

 .ةمنطقة دون إجابة واضحالن سبب تواجدهم بدون إعالم المواطنين المالكين الذين كانوا يستفسرون المصالح الفنية ع

هكتار منها تحت تصرف  2445هك  242منطقة الزقانة التي تنوي التدخل فيها تمسح حيث اعتبرت الشركة المذكورة 

أشخاص لكن ملكيتها تعود لوقف عزيزة عثمانة وهو ما أثار حفيظة المواطنين المالكين الذين قدموا عريضة في الغرض 

في منطقة  AFHرة البلدية بالزهراء ووقع تبليغها إلى أعضاء المجلس البلدي ترفض رفضا قاطعا تدخل ضمنت بالدائ

لة بين المالكين مليك المتداوالزهراء بأي وجه من الوجوه متشبثين بملكيتهم لألراضي باعتبار عمليه التوارث والتفويت والت

 بهين من خطورة االستيالء عليها. ومن

نفس موقف المواطنين الرافض لذلك التدخل. وأشار إلى أن الشركة المذكورة كان لها اقتراحات  يتبنىوالسيد محمد الشاهد 

آخرى نبعت  آخرى منها التدخل في منطقة برج عريف التي تخلت عنها بدعوى غالء األراضي كما ان هناك اقتراحات

 في منطقة شيبة.تدخل الشركة المذكورة من المواطنين أنفسهم تدعو 

 وسيحرص على تسوية : إن موقف المجلس البلدي هو االنحياز إلى مصلحة المواطن السيدة رئيسة البلدية

 الوضعية مع الهياكل ذات النظر.

  المجلس البلدي يراعى مصلحة المواطن وستسعى البلدية إلى متابعة الموضوع من  :الزواليالشيخ السيد سهيل

 حيث التسوية العقارية. 

 يرفض و اس بحقوق المتساكنين فإن المجلس البلدي سيكون في صفهمس: عندما يتعلق األمر بالمالسيد خالد العراك

والتجديد العمراني رصدت برمجة موقع آخر مالئم كما أشار أن وكالة التهذيب  التدخل بمنطقة الزقانة ويدعو إلى

 لفائدة تهذيب منطقة الزقانة. م د 0مبلغ 

  ربة رجيش بتج ستدعو إلى تنظيم جلسة إعالمية مع المتساكنين بدائرة الزهراء لالستئنا :العيونيالسيدة لمياء

 لضبط قائمة المالكين والخطة الواجب اتباعها لتسوية الوضعيات العقارية.  و
لى ع : رفض طلب الوكالة العقارية للسكني إلحداث منطقة تدخل عقاري بمنطقة الزقانة والمجلس منفتحقرار المجلس

 صوتا(. 25مقترحات أخرى أكثر مالءمة )

 وتحفظ على القرار كل من السيدتين: هاجر البكوش وكريمة قاسم. 

 : الترخيص في البناء لفائدة الشركة التونسية للسكك الحديدية -0

 السيد طارق الحنشة يقدم الموضوع وفقا للمذكرة المصاحبة: 

ونسية بطلب قصد الحصول على رخصة بناء لتوسعة الطابق األول من "تقدمت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الت

إال أنه خالل دراسة الملف من طرف لجنة رخص البناء  20/20/0202محطة القطار بالمهدية المدينة وذلك بتاريخ 

 . 0223اتضح أنه قد تم إدراج المحطة كمنطقة خضراء وال يمكن البناء فيها بمثال التهيئة المصادق عليه سنة 

نرجو من المجلس البلدي المصادقة على الترخيص للشركة لتوسعة الطابق األول والذي يتمثل في مبيت لسائقي القطارات 

نظرا لآلن المحطة بنيت قبل المصادقة على المثال التهيئة على أن تلتزم الشركة بإمكانية هدمها في حال التفكير في 

 ."ة باألضرارإخراجها إلى خارج المدينة دون المطالب

: الموافقة على الترخيص لفائدة الشركة التونسية للسكك الحديدية إلنجاز طابق أول فوق البناية الحالية قرار المجلس

 صوتا( دون معارضة أو تحفظ.  25بشارع فرحات حشاد وفقا لما ورد بالمذكرة )الكائنة 

 : ة بن غياضةلفائدة شركة الدراسات وتهيئة سبخ إحداث منطقة تدخل عقاري -0

 السيد طارق الحنشة يقدم الموضوع وفقا للمذكرة المصاحبة: 

مصادقة المجلس البلدي على إحداث دائرة تدخل عقاري بمطلب ترغب من خالله " دراسات بن غياضة " "تقدمت شركة 

والمتعلق بمجلة التهيئة الترابية  32و 32طبقا للفصل " سبخة بن غياضة " بمدينة المهدية لفائدة شركة دراسات وتهيئة 

فإنه يمكن أن تحدد دوائر التدخل العقاري لفائدة . 02/22/2994المؤرخ في  2994لسنة  200والتعمير القانون عدد 

 : المتدخلين العمومين اآلتي ذكرهم

 الدولة -2

 البلديات كل داخل منطقتها البلدية -0

 لدية الراجعة له بالنظر المجالس الجهوية كل داخل المناطق الغير ب -3

 الوكالة العقارية السياحية وذلك إلحداث منطقة سكنية وتهيئتها  -4
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 الوكالة العقارية السياحية وذلك إلحداث منطقة سياحية وتهيئتها  -0

 الوكالة العقارية الصناعية وذلك إلحداث منطقة صناعية وتهيئتها  -6

 التهذيب والتجديد العمراني وذلك لتهذيب أو تجديد نسيج عمراني قائم  وكالة -2

يجب أن تكون الدراسة شاملة ومندمجة تأخذ بعين " بن غياضة" وعليه فإن المجلس البلدي يرى أنه لنجاح مشروع 

 دون الولوج إلى االعتبار النسيج العمراني المجاور كما تتطلب هذه الدراسة التفكير في كيفية الدخول إلى المشروع

 .المدينة

 .هذا ال يكون إال في إطار دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية الشامل للمدينة

 .كما ستكون الشركة شريك أساسي في لجنة التفكير واإلنجاز

على إحداث منطقة تدخل عقاري  راسات والتهيئة لسبخة بن غياضة: عدم الموافقة على طلب شركة الدقرار المجلس

 صوتا( دون تحفظ أو اعتراض.  25من مجلة التهيئة العمرانية( ) 00)الفصل 

 : ملف تقسيم يخص عائلة فراد -4

 السيد طارق الحنشة يقدم الموضوع وفقا للمذكرة المصاحبة: 

 0204وع الرسم العقاري عدد موض" ورثة فراد " ورد على مصالح التهيئة والتراخيص العمرانية مطلب حول تقسيم "

حيث على أثر شروع المعنين باألمر إعداد ملف تقسيم للعقار المذكور " النيرات " المهدية الكائن بالمنطقة السياحية 

حية طبقا لمثال التهيئة العمرانية للمنطقة السيا)تبين أن المساحة الجملية للطرقات المبرمجة والتي سيقع التفويت فيها 

من المساحة الجملية للعقار والتي تفوق نسبة  ²م  20243من جملة  ²م 6032تقدر بـ ( 0229يه بأمر سنة المصادق عل

 .من المساحة العقار% 02

  06/22/0202 وبتاريخ 04/22/0202تم عرض الملف على أنظار لجنة التهيئة العمرانية بتاريخ 

حيث اقترحت اللجنة الموافقة على عرض المطلب على أنظار المجلس البلدي للموافقة على إنجاز اتفاقية بين ورثة فراد 

مع العلم )من المساحة الجملية للعقار  %02وبلدية المهدية لجبر الضرر الحاصل من التفويت في مساحة مجانية تفوق 

أولوية فتح وتهيئة الطرقات وذلك بالموافقة على ( يفوق هذه النسبة مجانا وتعويض ما %00أنه يتم التفويت في مساحة 

 ."بالتقسيم المذكور

 

 : التدخالت

 0202تطبيق التراتيب المتعلقة بإنجاز التقاسيم انطالقا من غرة جانفي تفعيل : الحرص على السيدة رئيسة البلدية* 

 واالنطالق في اإلعداد المادي والفني لهذا البرنامج. 

من قيمة  %02: الموافقة على إعطاء األولوية عند انجاز البرنامج التشاركي للتعويض لعائلة فراد بما قدره المجلسقرار 

من العقار آنذاك  %02)القيمة المالية لـ  %02ق النسبة القانونية وهي افقد العقار الذي تم احالته للملك البلدي العام و

 ة في إطار البرنامج التشاركي( ويها قيمة مالية لألشغال ذات األولوييسا

 صوت مع هذا القرار. 21 

 تحفظ على القرار السيدة ريم الزوالي والسيد فتحي بن زينب. 

 II- و إدارية مسائل مالية واقتصادية : 

 : طرح معاليم -2

 السيد الكاتب العام للبلدية يقدم الموضوع وفقا للمذكرة المصاحبة: 

من مجلى الجباية المحلية والمتعلقة بشروط وآجال االعتراض على توظيف  05-02-02-04-00تبعا لما جاء بالفصول 

على العقارات المبنية واألراضي غير المبنية, انعقدت لجنة المراجعة البلدية تباعا بتواريخ  ممعاليم بلدية بعنوان المعلو

وبعد التثبت من سالمة كل اإلجراءات القانونية المتخلدة تم اقتراح  للنظر في هذه المطالب, 0202ديسمبر  00و  24

بعنوان المعلوم على العقارات المبنية واألراضي غير المبنية وذلك التحصيل البلدية طرح جملة من المبالغ المثقلة بجدول 

 وما قبلها مثلما تبينه القائمتين التاليتين: 0202بالنسبة لسنة 
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 المبنيةالعقارات غير 

المناب 
الراجع 
 للبلدية 

المبلغ الجملي 
 للدين

 اإلسم و اللقب  معرف العقار موضوع الطرح  سنوات الدين 
 

 

 ع/ر

تم اإلستخالص على  0229 230.222 230.222
 العقار خارج الميزان

محمد علي بن إبراهيم  232002200222
 حمزة 

22 

 

إزدواجية في تثقيل  0202 32.222 32.222
 عقار

إبتهال بنت فرج  222226200222
 القداري

20 

 

3224.622 3224.622 2992_0202 صالح بن إبراهيم  222009202222 تسوية وضعية عقار 
 خواجة

23 

 

 الجملة 3026.622 3026.622

 المعلوم على العقارات المبنية 

  توزيع الدين حسب طبيعته
المبلغ 
الجملي 
 للدين 

 
 سنوات الطرح

 
 موضوع الطرح

 
 معرف العقار

 
 اإلسم و اللقب

 
 

 

 ع/م

مبلغ  
صندوق 
تحسين 
 مسكن 

المبلغ 
الراجع 
 للبلدية 

200.422 
 

322.922 434.322 

 
2992_0202 فاطمة بنت خليل  202200202222 الحط الكل 

 بوشناق
22 

مكي بن بنور  222293222223 عقار غير موجود 0202 26.222 20.222 4.222
 الغربي

20 
 

00.422 62.922 23.322 0222_0202 عالية بنت  222224224220 عقار غير موجود 
 مصطفى البفون 

23 

 الجملة 034.422 324.222 249.622

 صوت على الطرح وفقا لما ورد بالمذكرة المصاحبة. 02الموافقة بـ  قرار المجلس:

 : الحط الجزئي لبعض الديون -0

 السيد الكاتب العام لبلدية المهدية يقدم الموضوع وفقا للمذكرة المصاحبة: 

والمتعلّق بالمصادقة على مبدأ طرح  شهري أفريل وماي  0202ديسمبر  22تبعا لقرار المجلس البلدي المنعقد بتاريخ 

الص كل الديون المتخلدة من الديون المتخلدة بذمة متسوغي العقارات البلدية شرط ان يقوم أصحاب هذه المحالت بخ

. نعرض على الجناب القائمة النهائية للمتسوغين الذين التزموا بشرط التسوية. قصد  0202ديسمبر  02بذمتهم الى غاية 

  .المصادقة النهائية على الطرح

 الذين سيتم تمتيعهم المحالت البلدية  قائمة  اسمية  محينة في متسوغي

ع/  

 ر

 المبلغ المزمع طرحه النشاط العنوان االسم واللقب

 د363.222 محل لبيع المصوغ  نهج عبيد هللا المهدي   لطفي بن عطية  2

 د 902.326 مقهى السوق المركزية خديجة موسى 0

 محمد الهاشمي بن عثمان 3
 

 د 022.200 بيع لوازم الخياطة شارع الحبيب بورقيبة -الحي التجاري

 د 320.224 مكتبة شارع الحبيب بورقيبة -التجاريالحي  المهدي نصر خواجة 4

 د 266.002 بيع االكلة الخفيفة شارع الشهداء ) االقواس ( امحمد بوريقة 0

 د 903.224 كراء السيارات شارع الشهداء ) االقواس( شركة اسبادون كار 6

 د 442.222 كراء المالبس الجاهزة شارع الشهداء ) االقواس( إيمان الرياحي 2

 د 020.926 بيع النظارات شارع الشهداء ) االقواس( الهاشمي محجوب 2
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 د 390.220 بيع المالبس الجاهزة   شارع الشهداء ) االقواس( كريم صيود  9

 د 664.204 بيع المالبس الجاهزة  شارع الشهداء ) االقواس( كريم صيود 22

 1.183.000 حمام شارع عبيد هللا المهدي مروان فقيه احمد 22

 د 202.222 مكتبة سوق الزهراء السيدة الزوالي 20

 د 026.062 حالق سوق الزهراء البشير الشريف 23

 د 992.220 روضة أطفال زويلة أسيا مشرية 24

 د 302.306 روضة أطفال  برج الرأس امنة حمودة 20

 د 393.966 بيع أكلة خفيفة   نهج الفاطميين رضا بن جابر المورالي 26

22 Ste cogit  د3333.333 تجاري  شارع بورقيبة –الحي التجاري 

 د 2620.042 مقهى شارع بورقيبة –الحي التجاري   مقهى الزهور 22

 د 240.229 مقهى برج الرأس مقهى سيدي سالم 29

 د 022.222 محل لبيع التبغ والوقيد  شارع بورقيبة–الحي التجاري  رضا علولو  02

 د 262.222 حالق  سوق الزهراء   نجيب بن حسين نائلة  02

 د 022.290 بيع النظارات   شارع الشهداء ) االقواس الهاشمي محجوب 22

 د 636.022 مقهى   مفترق مدزارا عادل القجقاجي 23

 د 20.622.063 ةـــــالجمل

 : التدخالت

 في الغلق الفعلي أثناء تلك الفترة حالة بحالة. يقترح اعتماد معيار إضافي وهو التثبت: السيد الهادي سنان 
الصحي  رالمصادقة من حيث المبدأ على الحط الجزئي لبعض الديون بعنوان معينات كراء خالل فترة الحج: قرار المجلس

لكل متسوغ  02/20/0202وفقا للشروط المذكورة وهي دفع معينات الكراء كاملة إلى غاية  0202لشهري أفريل وماي 

 .0202خالل شهري أفريل وماي  قبلهللمحل البلدي المسوغ من  غلقهثبت 

 ض لجنة المالية والشؤون االقتصادية للتدقيق في القائماتيوتفو

 : التصويت

من جائجة كورونا من دفع معينات كراء شهري أفريل المتضررين وإعفاء المتسوغين ط الجزئي الموافقة على الح 20

وفقا لما  02/20/0202 غايةإلى ووما قبلها  0202متخلداتهم بهذا العنوان بعنوان سنة شرط سداد كامل  0202وماي 

 ورد بالجدول المصاحب.

 دليلة القمودي. –فتحي بن زينب  –ريم الزوالي  –لمياء العيوني  –ضد القرار: الهادي سنان  22

 نسرين خليفة منصور  –محتفظ: لبنى الزواري  20

 : ل الملك البلدي العام بالمنطقة السياحية كمأوىمطلب شركة كوجيت إلشغا -0

 السيدة هاجر البكوش تقدم الموضوع وفقا للمذكرة المصاحبة: 

وعلى إثره  0222ماي  20بتقديم ملف رخصة بناء والذي حظي بالموافقة بتاريخ  0222قامت شركة كوجيت سنة "

 .²م  03للطريق العام ذو  ²م  0024تم التفويت في قطعة أرض مساحتها 

إلى نزل المهدي وذلك لعدم التفويت في باقي  L’espadonإال أنه لم يتم تهيئة كامل الطريق المؤدي من مفترق 

 الطريق من طرف نزل سيروكوبيتش وقطعة األرض التابعة لورثة صفر. 
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فقة على اإلشغال والذي حظي بالموا 4302وتبعا لهذا قد تقدمت شركة كوجيت الستغالل الطريق كمأوى للسيارات سنة 

 دينار.  00333الوقتي للطريق العام كمأوى لسيارات من طرف المجلس البلدي آنذاك مقابل معلوم قدره 

 00وعلى إثر تداول المجلس البلدي حول قيمة االستغالل الوقتي للطريق العام بالنسبة للمتر المربع الواحد بتاريخ 

 مر لمراجعة اتفاقية استغالل الطريق العام كمأوى للسيارات. راسلت بلدية المهدية المعني باأل 4343نوفمبر 

وعلى إثر الجلسة المشتركة بين لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات ولجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة 

من  ²م 0033بناء على طلب الشركة المذكورة وقع الموافقة على إشغال مساحة  4343ديسمبر  00التصرف بتاريخ 

 دينار." 40333ي الفضاء المذكور من جملة الطريق وهذا يكون المبلغ الجمل

 : التدخالت

 وي في إطار لزمة.وجب التثبت من المساحة الفعلية المشغولة وتسويغ كل المآ: السيدة ريم الزوالي 

 لى ضبط الحدود وفصل المساحة المشغولة فعليا وتركيز عالمة للعموم في الفضاء دعا إ :السيد سامي عالية

 المتبقي.

 ن المساحة المشغولة من قبل مقهى العصفور ونزل روايال منصور. يجب الفصل بي :السيد سهيل الشيخ الزوالي 

 لو تم انجاز مأوى تحت أرضي آنذاك لحل اإلشكال. :السيد الهادي سنان 

 تدعو إلى تغيير صبغة الموقع من مفترق الحوتة إلى دورية االمن الوطني.  :السيدة هاجر البكوش 

 كامل المساحة بما فيها غراسات النخيل والرصيف والتي تقدر عند االحتساب يقترح اعتماد  :السيد خالد العراك

 ألف دينار. 02وهو  الجرافيح المبلغ ألف دينار والعمل على استخالص هذا المبلغ من قبل معارضي مقتر 40بـ 

 نادي بضرورة تعبئة الموارد ومن جهة من جهة تقص في توجه بعض الزمالء فهناك تنا :السيدة لمياء العيوني

 في المبالغ الفعلية لالستخالص تجاه المطالبين بالمعلوم.  بالتخفيضأخرى تسمح 
على طلب اإلشغال الوقتي للملك البلدي من قبل نزل روايال منصور )شركة كوجيت( وتوظيف  الموافقة: قرار المجلس

م م من الفضاء  2022منية مع التأكيد على أن المساحة الزائدة على وذلك لدواع أد في السنة  02222لوم جزافي قدره مع

 من استغاللها وتركيز عالمة خاصة بذلك. هتخصص للعموم يمنع على النزل حرمان

 : التصويت

 نعم 20

 نسرين خليفة منصور –فتحي بن زينب  –سامي عالية  –معترضين: ريم الزوالي  24

 لمياء العيوني  –محتفظ: الهادي سنان  20

 يجب التفكير في كلفة العالمة التي يجب أن تتناغم والمكان. السيدة رئيسة البلدية : 

 :الترخيص في إشغال الطابق األول للعقار المعروف ببيت المخبر – 4

 السيدة هاجر البكوش تقدم الموضوع وفقا للمذكرة المصاحبة:

لكل من رئيس المندوبية الجهوية  0202مارس  24ر بتاريخ "تبعا لجلسة العمل حول استغالل فضاء بيت المخب

للمهندسين والسيدة مديرة جمعية المرأة من أجل التنمية المستديمة حول االستغالل الوقتي المشترك للطابق العلوي 

 لفضاء البيت المخبر اتفق الطرفان على:

 على النحو التالي: **** استغالل فضاء الطابق العلوي من بيت المخبر من طرف الجمعيتين

 .من االثنين إلى الجمعة لفائدة أنشطة جمعية المرأة من أجل التنمية المستديمة 

 .أيام السبت واآلحاد لفائدة المندوبية الجهوية للمهندسين 
 مع ضرورة إعالم البلدية مسبقا بجداول األنشطة للطرفين."

 : التدخالت

 على الترخيص في اإلشغال للجمعية صاحبة الطلب فقط وانما لكل يدعو إلى عدم االقتصار : السيد الهادي سنان

 تمكين البلدية من تنظيم التظاهرات التابعة لها أو التي تتبناها. عيات الراغبة في استغالل الفضاء والجم

 : قرار المجلس

 صوت: نعم 21

 : تحفظ السيدة رئيسة البلدية 22

 : نفتح مناظرات داخلية للترقية لفائدة األعوا -2

 السيدة هاجر البكوش رئيسة لجنة الشؤون اإلدارية تقدم الموضوع وفقا للمذكرة المصاحبة: 
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والترقية  المتعلق بضبط صيغ وآليات اإلنتداب 00/20/0221المؤرخ في  0221ـدد لسنة 012تطبيقا ألحكام األمر عـ

حول كيفية تطبيق  25/21/0221ـدد المؤرخ في 24والترسيم بالبلديات ومنشور السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة عـ

األحكام المتعلقة بضبط صيغ وآليات اإلنتداب والترقية والترسيم بالبلديات ولغاية اإلنطالق في إجراءات فتح مختلف 

 لمعروض على الجناب عـــدد الخطط المراد سد شغورها حسب الجدول التالي : اإلمتحانات لفائدة أعوان البلدية, ا

  الترقية عن طريق مناظرة داخلية بالملفات: -/1

 عدد الخطط المراد سد شغورها عدد المترشحين الرتبـــة

 1 1 مهندس عــام

 1 1 تقنــي أول

 1 1 تقنــي 
 : الترقية عن طريق إمتحان إدماج  -/2

 شغورهاعدد الخطط المراد سد  عدد المترشحين الرتبـــة

 1 1 ملحق إدارة

 2 4 مستكتب إدارة
 : التدخالت

 ناء عن بعض اإلطارات البلدية في إطار نقل أو الحاق وعدم غيتساءل عن جدوى االست: السيد الهادي سنان

 إعالم المجلس بذلك. 

 إن التصرف في األعوان من مهام رئيسة البلدية. :السيدة رئيسة البلدية 
 : المصادقة على فتح المناظرة وفقا لما جاء بالمذكرة. قرار المجلس

  صوتا دون تحفظ أو اعتراض. 21

 : مطلب المواطن سالم العقربي القتناء عقار على ملك الدولة – 2

 السيدة هاجر البكوش تقدم الموضوع وفقا للمذكرة المصاحبة: 

"وبعد المعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي مكتوب صادر عن اإلدارة الجهوية ألمالك الدولة والشؤون 

العقارية بالمهدية حول إبداء الرأي بخصوص طلب التفويت في عقار دولي موضوع مطلب المواطن محمد بن أحمد بن 

بمعتمدية المهدية والمتمثل في محل سكني  24ال عدد سالم صفر العقربي الراجع لملك الدولة الخاص بنهج إبراهيم الطب

 م م ،  002مساحته 

واقترحت اللجنة  0202فيفري  22وحيث تم عرض الموضوع على أنظار لجنة الملك البلدي والشؤون العقارية بتاريخ 

 ي. آنذاك الموافقة على إحالة هذا العقار موضوع الطلب إلى السيد محمد بن أحمد بن سالم صفر العقرب

 وعليه المعروض على أنظار المجلس البلدي للبت فيه"
فتحي بن زينب  –لمياء العيوني  –صوتا وتحفظ على القرار: ريم الزوالي  22: المصادقة على الطلب بـ قرار المجلس

 سامي عالية. –

 : 0202بعنوان سنة  ويآالمصادقة على لزمة الم – 2

 مذكرة المصاحبة: السيد فتحي بن زينب يقدم الموضوع وفقا لل

المعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي موضوع إستلزام المعاليم الموظفة على وقوف السيارات و الدراجات 
تم عرض وضعية مآوي السيارات على أنظار لجنة  0202فيفري  21وحيث أنه بتاريخ الخميس  0202النارية لسنة 

من  خاللها اللجنة إعادة طلب العروض عن طريق اإلتفاق المباشر الملك البلدي و الشؤون العقارية و التي قررت 
 بتات باالشهار و المزاد العلني التي لم تفرز أي نتيجة تذكر  20للمرة الثانية بعد القيام بعدد 

 الجلسة الخاصة باللزمة المذكورة  0202مارس  22و للغرض إنعقدت بمقر بلدية المهدية يوم الخميس 

 ـدد مشاركين  المبينين حسب بيانات الجدول التالي : 24و قد تم تسجيل عـ 

 الوضعية الجبائية  عدد وصل المشاركة و تاريخه  إسم المشارك ع/ر

 غير مسواة  22/23/0202بتاريخ  2064وصل عدد  جبران األزعر   2

 22/23/0202بتاريخ  2063وصل عدد  ن سالم رياض ب 0

 22/23/0202بتاريخ 2066وصل عدد  الجربي  محمد علي  3

 مسواة  22/23/0202بتاريخ 2002وصل عدد  سمير الشاوش 4
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و بعد التثبت من الوضعية الجبائية للمشاركين المذكورين  3102من قانون المالية لسنة  23و تطبيقا ألحكام الفصل عدد 

دد مشاركين غير مسواة  حسب بيانات الجدول أعاله فقرر 12عـــ أعاله من طرف القابض البلدي فقد ثبت أن و ضعية

 .ت اللجنة على إثرها إقصائهم من المشاركة

بإعتباره المشارك  الوحيد  وضعيته الجبائية مسواة قد أفضت عملية  سمير الشاوش و بعد التفاوض مع السيد  

  د 02.2220222التفاوض معه إقتراحه مبلغ جملي قدره :  

المؤرخ  3102لسنة  32من القانون االساسي عدد  28ا لما تقدم و إعتمادا على أحكام الفقرة الثانية من الفصل لذا تبع

المتعلق بمجلة الجماعات المحلية تختص المجالس البلدية في اقرار نتائج عمل اللجنة المكلفة  3102ماي  12في 

  .بإجراءات إستلزام المعاليم

فإننا نرفع إلى سيادتكم هذه المذكرة قصد التفضل باإلذن بما ترونه صالحا حول نتائج بتة إستلزام المعاليم الموظفة 

 د3001110111على وقوف السيارات و النظر في معين اإلستلزام المقترح من المشارك سمير الشاوش و المقدر بــــــ: 

 : التدخالت

 ة فيما يخص اعتماد وصوالت ممضاة ومؤشر عليها من قبل البلدية قباديد المرتدعو إلى تش: السيدة لبنى الزواري

 واألثمان وفقا لقرار المجلس البلدي.

 وجب األخذ بعين االعتبار لتمركز األرجوحات ودخول السيارات بفضاء الفلة.  :السيد سامي عالية 

بتمن قدره  0202ديسمبر  02لمذكرة ونهايتها : المصادقة على استلزام معلوم الماوي للمدة المذكورة باقرار المجلس

 للسيد سمير الشاوش وتحفظ على القرار السيد خالد العراك. 020222

 : خاصة( )حاالت ثنائيا من دفع معاليم الحجزاإلعفاء است – 5

 السيدة هاجر البكوش تقدم الموضوع وفقا للمذكرة المصاحبة:

التحقيق المتعهد  حيث تم التحفظ من قبل قاضي 0202ر سبتمب 02بتاريخ  التفطن إلى وجود سرقة في مستودع الحجزبعد 

على تسليم ( 2011مضمنة تحت عدد  05/22/0202)مراسلة السيد قاضي التحقيق الواردة إلينا بتاريخ بالقضية 

وزات وحيث أن هذه الحالة تخرج عن مسؤولية ونطاق أصحاب المحجالمشار إليها بالمراسلة المذكورة المحجوزات 

الذين تقدموا خالل تلك الفترة بطلب استرجاع محجوزاتهم بعد االستظهار بالوثائق القانونية الالزمة وأمام الظرف 

 الموضوعي المعروض على المجلس عدم احتساب هذه الفترة من معلوم الحجز.

الحجز للفترة التي تحفظت فيها السلط القضائية على  صوتا على اإلعفاء من دفع معاليم 21: المصادقة بـ قرار المجلس

( لفترةتلك اعند تقديم مؤيداتهم القانونية )وصوالت رفع الحجز خالل  حجوزات من أمتعتهم أو معداتهمتمكين أصحاب الم

 وذلك بصفة استثنائية وهي حاالت خاصة دون تحفظ أو اعتراض.

 : بناء طابق علوي فوق عقار حمام المدينة – 1

 لسيد طارق الحنشة يقدم الموضوع: ا

ع بالعقار الكائن ببرج الرأس والراج" لبناء طابق علوي أول " بمطلب لبلدية المهدية " مروان الفقيه أحمد " "تقدم المواطن 

 02/22/0225و  22/22/0225ملكية لبلدية المهدية عرض الملف على انظار اللجنة الفنية البلدية لرخص البناء بتاريخ 

أبدت وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية رفضها للملف بمكتوب ورد على مصالحنا تحت عدد  حيث

 0 إذ تبين أن العقار ملك راجع لوزارة أمالك الدولة 02/22/0225بتاريخ  0225/1252/201

يث قدم ملفا ين الواجهة حتقدم الحقا المواطن بمطلب لتحسين الواجهة حيث بين أن الحالة الحالية للعقار تتطلب تهيئة وتح -

فنيا عرض على لجنة لجلسة مشتركة بين لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات ولجنة النقل والمرور بتاريخ 

ثم عرض الملف على لجنة التهيئة العمرانية 0 حيث اثبت اللجنة رأيها بالموافقة لتحسين واجهة الحمام 05/22/0202

ثم عرض الملف على أنظار  20/22/0202بعد أخذ رأي وموافقة المعهد الوطني للتراث بتاريخ  22/22/0202بتاريخ 

 . تهيئة واجهة العقار فقطحيث تمت الموافقة على  05/21/0202المجلس البلدي بتاريخ 

 تدرستصا0 وحيث تعمد المتسوغ انجاز طابق علوي أول مخالفا بذلك الترخيص المسند له لتهيئة وتحين واجهة الحمام

للترخيص له لبناء  01/20/0202ومطلب بتاريخ  24/20/0202وعلى إثره تقدم بمطلب بتاريخ "  قرار الهدم" ضده 

 0الطابق العلوي األول للعقار وذلك لتسهيل العمل

 : التدخالت
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 تجاوز القانون والبناء دون ترخيص فوق الملك البلدي وهو أمر مخالف  د المتسوغلقد تعم: السيد سامي عالية

 للعقد المبرم معه. 

 إن طلب الترخيص في البناء يخص إضافات تتعلق بالنشاط األصلي المنصوص  :السيد سهيل الشيخ الزوالي

 عليه بالعقد.

 ض أن ينسق المتسوغ مع البلدية ي من البداية والمفرويعبلقد أخذ الموضوع توجها غير ط :السيد الهادي سنان

الفترة األولى علما وأن لجنة المدينة العتيقة تداولت في الموضوع وأوصت بفسخ العقد مع المتسوغ وفتح منذ 

 مناظرة للعموم إلنجاز أشغال فوق العقار البلدي وفقا للتراتيب المعمول بها. 
اء وفقا للملف الفني المقدم إلى لجنة رخص البنام المدينة حم: الترخيص في البناء فوق عقار الملك البلدي قرار المجلس

النشاط تابعا للحمام. ويتم الترفيع في معين الكراء بناء على قيمة صبغة على أن يكون المهدية وباسمها فائدة بلدية ول

ي ذلك ملحقا ف . )يمضيالبناية المذكورةء من لتصبح اإلضافات جزويض بناء اإلضافي ودون مطالبة بالتعاالستثمار لل

 للعقد األصلي(.

 صوتا: نعم  24

 فتحي بن زينب. –ريم الزوالي  –محمد الشاهد  –لمياء العيوني  –تحفظ: الهادي سنان  22

لقمودي دليلة ا –سهيل الشيخ الزوالي  –فتحي بن زينب  –غادر القاعة السادة والسيدات: ريم الزوالي بعد ذلك : مالحظة

 حسن بنور. –

 : Autrementت الهوائية ضمن برنامج موقع تنفيذ مشروع مسلك الدارجاتغير  – 22

 السيدة لبنى الزواري تقدم الموضوع: 

مسالك للتنقل الحضري الناعم  3، امتازت بلدية المهدية بإنجاز AUTREMENTفي إطار مشروع التعاون الدولي "

اثنان منها يقضيان بتهيئة مسلكين بالمدينة العتيقة )المقبرة البحرية و فضاء نهج كاب أفريكا على مستوى الحمراء(، 

الّ أنه بعد (. إroute des crêtesفي حين يخص المشروع الثالث إنشاء مسلك للدراجات الهوائية بنهج المقاطع )

معاينة المكان المزمع إنشاء مسلك الدراجات الهوائية به، و معاينته من قبل خبراء المشروع و فريق العمل تبّين أن 

الشارع المذكور ال يزال غير مؤهل الحتضان مثل هذه المشاريع باعتباره غير مهيء و ال يزال على حالته الطبيعية 

(piste naturelleإلى جانب عدم ار ) تياده من قبل المواطنين مّما يجعل من الصعب تقنيا إنشاء المسلك دون تهيئة

كامل الطريق إلى جانب ارتفاع كلفة إأنجاز المسلك مقارنة باإلعتمادات المرصودة. وعدم الجدوى و المردودية الموجوة 

 منه.
وع إليها و تم مناقشة مختلف و بناء على ذلك قام فريق العمل بوضع قائمة الفضاءات الممكن تحويل هذا المشر

و كان المقترح تحويل هذا المسلك نحو المنطقة السياحية من مفترق  Strasbourgالمكونات التقنية مع خبراء مدينة 

منتزه العائلة و الطفل إلى حدود نزل طابسوس و ذلك لكثرة استعمال هذا الشارع من قبل الدر}اجين و جاهزيته 

 "اريع.الحتضان هذا الصنف من المش

صوتا على ما ورد بالمذكرة المصاحبة واعتراض على القرار السيد محمد الشاهد والسيد  24المصادقة بـ  :المجلسقرار 

 الهادي سنان.

 ضبط معايير اختيار ممثلين من المجتمع المدني أعضاء بخلية متابعة تنفيذ المخطط البلدي للتصرف في النفايات:  – 22

 السيدة لبنى الزواري تقدم الموضوع: 

سبق أن تداول المجلس البلدي في جلسة سابقة حول ضبط معايير اختيار ممثلين عن المجتمع المدني أعضاء خلية "

متابعة تنفيذ المخطط البلدي للتصرف في النفايات و اقترح أن يكون عضو اللجنة المذكورة رئيس الجمعية أو كاتبها 

 يسها. العام أو نائب رئ

حول تنقيح جملة المقترحات  CLIMAو تتّمة لذلك المعروض على جناب المجلس تدارس مقترح فريق عمل مشروع 

السابقة بإضافة : يمكن لجمعيات المجتمع المدني اقتراح من يرونه مناسبا من المنخرطين و الناشطين بالجمعية شريطة 

 "تقديم المقترح كتابيا ممضيا من قبل رئيس الجمعية

 صوتا دون تحفظ أو اعتراض على المعايير الواردة بالمذكرة. 22: المصادقة بـ قرار المجلس

 :CLIMAضبط معايير اختيار الحي السكني لتطبيق آلية الفرز االنتقائي ضمن مشروع  – 20

القاضي بإرساء و  CLIMAفي إطار تنفيذ أنشطة مشروع التعاون عبر الحدود "السيدة لبنى الزواري تقدم الموضوع: 

آلية الفرز االنتقائي للفضالت المنزلية بحي من أحياء مدينة المهدية. اجتمع فرق عمل المشروع لتدارس جملة المعايير 
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الواجب اعتمادها في عملية اختيار الحي السكني الذي سيحتضن تجربة الفرز االنتقائي للفضالت. وفيما يلي جملة المعايير 

 التي تم وضعها للغرض:
 ثافة السكانك -

 وجود فضاء داخل المنازل يتسع لوضع حاويتين -
 سهولة الدخول للحي -
 إمكانية توّسع المشروع النمودجي -
 وجود شخصيات مؤثرة من المجتمع المدني -
 استقرار السكان )تواجدهم طوال السنة( -
 البعد عن مركز تثمين الفضالت المنزلية -

 مدينة المهدية و قد النتائج كما يلي : و قد تم بعد ذلك إجراء عملية تقييم لجملة أحياء

Critères 
Zone 

Habitation 

Espace 
pour les 
contene
urs et 

poubelle
s  

Acce
ssibili
té du 
quart

ier  

Possib
ilité 

d’exte
nsion 

du 
projet 
pilote  

Exist
ence 
de 

pers
onne

s 
influe
ntes  

Stabilité 
de la 

populati
on  

Existe
nce 

d'expr
éience 
précéd

ente  

Distan
ce à la 
station 

de 
compo
stage 

Total 
pond
éré 

classe
ment 

Pondération 2 3 3 2 3 2 1 1 

 12 25 0 0 1 1 4 2 6 2 2 1 6 2 0 0 6 3 برج الرأس   

وسط المدينة )الى حدود 
 الطيب المهيري بدون زويلة(

3 6 1 3 3 9 1 2 1 3 3 6 0 0 1 1 30 8 

 6 33 1 1 0 0 4 2 6 2 4 2 9 3 3 1 6 3 الى حدود جان روس  0زويلة 

 4 35 1 1 0 0 6 3 3 1 4 2 9 3 6 2 6 3 و حي الورد 4زويلة 

الحي اإلداري )من شارع 
 الى الكرنيش (بشير صفر 

1 2 1 3 3 9 3 6 2 6 2 4 0 0 1 1 31 7 

 10 27 1 1 0 0 4 2 3 1 4 2 9 3 0 0 6 3 حي الطاهر صفر  

 8 30 2 2 0 0 6 3 3 1 4 2 9 3 0 0 6 3 حي السالم

 9 29 1 1 0 0 6 3 3 1 4 2 9 3 0 0 6 3 الزقانة 

االكواش )دار الشيح دار بن 
 الحنشة دار ابراهم (سالم 

3 6 0 0 2 6 1 2 1 3 3 6 0 0 2 2 25 12 

 13 24 2 2 0 0 4 2 6 2 2 1 3 1 3 1 4 2 بوعجينة 

حي الزياتين )الحزام الرابع 
 سوسة(نهج 

3 6 3 9 2 6 2 4 1 3 3 6 0 0 3 3 37 3 

 2 38 1 1 0 0 6 3 3 1 4 2 9 3 9 3 6 3 0الروضة 

 2 38 1 1 0 0 4 2 3 1 6 3 9 3 9 3 6 3 4الروضة 

 1 41 1 1 1 1 6 3 3 1 6 3 9 3 9 3 6 3 جبل دار واجة 

 6 33 1 1 1 1 6 3 6 2 4 2 9 3 0 0 6 3 برج عريف

 11 26 1 1 0 0 6 3 3 1 4 2 6 2 0 0 6 3 هيبون القديمة

 3 37 1 1 0 0 6 3 3 1 6 3 6 2 9 3 6 3 أجنة المهدية 

 14 23 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 9 3 6 2 4 2 ديار البحر

 15 12 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 3 1 3 1 2 1 المنطقة السياحيىة

 10 27 0 0 0 0 6 3 3 1 4 2 9 3 3 1 2 1 سيدي مسعود

 5 34 1 1 0 0 6 3 6 2 4 2 6 2 9 3 2 1 طرمس
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مقترح اختيار حي جبل دار واجة كحي نموذجي لتطبيق  فالرجاء التفضل بالمصادقة على جمل المعايير المذكورة و على

 "CLIMAتجربة الفرز االنتقائي للفضالت في إطار مشروع 

 التدخالت: 

 ب لجنة التشاركية في هذا الملف.يلماذا تم تغي: السيدة لمياء العيوني 

 غير ذي جدوى لعدم موضوعتيه.  المؤثرةيرى أن معيار الشخصيات  :السيد خالد العراك 

 المؤثرةصوتا على المقترح مع إلغاء معيار الشخصيات  22بـ المصادقة : قرار المجلس

 : تحديد معلوم اإلشغال الوقتي للملك العام من قبل أصحاب أكشاك بيع الزهور – 20

 السيد الكاتب العام يقدم الموضوع وفقا للمذكرة المصاحبة: 

جلسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف في جلستها المعروض على أنظار المجلس البلدي أنه تم خالل 

أكشاك لبيع الورود بساحة غرة ماي  20الموافقة على منح تراخيص في تركيز عدد  0202فيفري  21المنعقدة بتاريخ 

نويا بعنوان معلوم دينار س 2522مليم للمتر المربع الواحد في اليوم أي ما يقابل دفع مبلغ  222واقتراح اعتماد معلوم 

دينارا وذلك تطبيقا  12متر مربع من للملك العمومي البلدي الى جانب خالص معلوم الترخيص وقدره  22اشغال مساحة 

ماي  21المؤرخ في  0225لسنة  01من مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد  012ألحكام الفصل 

0225 . 

 صوتا على اعتماد المعلوم المذكور بالمذكرة. دون تحفظ أو اعتراض. 22: المصادقة بـ قرار المجلس

 : تحديد معلوم رخصة استغالل سيارة الدعاية – 24

 السيد الكاتب العام يقدم الموضوع: 

المعروض على أنظار المجلس البلدي وضعية تعديل المعلوم الخاص للحصول على ترخيص للقيام بالدعاية واإلشهار 

يث تم دراسة مقترح التعديل في المعلوم خالل لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف في بواسطة سيارة ح

دينار بداية من  022دينار إلى  222وذلك بالترفيع في المعلوم السنوي من  0202سبتمبر  24جلستها المنعقدة بتاريخ 

 .  0202سنة 

 وارد بالمذكرة دون تحفظ أو اعتراض.لصوتا على المقترح ا 22: المصادقة بـ قرار المجلس

III – تعين ممثل بلدية المهدية بمجلس إدارة شركة بن غياضة للدراسات والتهيئة :  

 السيد الكاتب العام يقدم الموضوع وفقا للمذكرة المصاحبة:

 04/20/0202بتاريخ  22/0202تبعا لمراسلة السيد المدير العام لشركة الدراسات وتهيئة سبخة بن غياضة بالمهدية عدد 

من  تطبيقا لمقتضيات الفصل السادس المذكورة والتي يطلب من خاللها  تعيين ممثل بلدية المهدية بمجلس إدارة الشركة

 العقد التأسيسي للشركة.

دارة عضوا بمجلس إ يئة العمرانيةالسيد طارق الحنشة رئيس لجنة التهيت على تثب صوتا 22بـ : المصادقةقرار المجلس

 شركة سبخة بن غياضة ممثال عن بلدية المهدية.

 

IV – نشاط اللجان والدوائر البلدية :  

 

 تقرير نشاط الدائرة البلدية بالزهراء:**

 العمــــــــل اإلداري : 

 022من فيروس كورونا تقوم الّدائرة يوميا بإسداء عديد الخدمات ) معدل  في إطار اتخاذ اإلحتياطات الالزمة للتوقي    

خدمة في اليوم ( مع الحرص على احترام البروتوكول الصّحي غير أن هذا المجهود يبقى منقوص نظرا لعدم القدرة على 

إلى اإلزدحام إلى جانب عدم  توفير عون قار إلستقبال وادخال المواطنين بإعتماد الدور مما يؤدي في الكثير من األحيان

توّفر مقياس حراري ومعقم للوافدين حيث أن العمل يتطلب ت بادل الوثائق واستعمال نفس األقالم وهو ما من شأنه أن يزيد 

 في تفشي العدوى .

 متابعة الوضع البيئـــــي :
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أن تّم حرق عديد الحاويات بالشوارع  شهد الوضع البيئي بمنطقة الزهراء في المّدة األخيرة تراجعا كبيرا خاصة بعد   

الرئيسية خالل األحداث المنقضية مما تسبب في تراكم القمامة بمحيط الحاويات المتبقية وقد تّم التنسيق مع مصلحة النظافة 

 لتالفي هذه اإلشكاليات غير أن اإلخالل اليزال موجودا في إنتظار اقتناء كمية جديدة من الحاويات الحديدّية 

لى جانب ضعف وتيرة التدخل بواسطة المعّدات ببعض المصبات العشوائية وغياب التغطية لرفع الفضالت المنزلية هذا إ

الترمس ( وفي المقابل وعلى اثر تعبيد الطرقات بأكواش دار الحنشة تمت تغيير طريقة  –بأجزاء بعض األحياء ) بوعجيلة 

  لتصبح بطريقة منزل بمنزل وهو ما حسن الوضع البيئي نسبيا بالمكان . رفع الفضالت المنزلية بالحي المتاخم لنهج أميلكار

والمقترح مزيد تدعيم التدخالت بواسطة المعّدات بالتنسيق مع الدائرة البلدية بالزهراء حتى يتّم رفع اإلخالالت في اإلبان 

 كن توفيرها .والنظر في إعادة توزيع عمل رفع الفضالت المنزلية بالمنطقة حسب اإلمكانيات المم

  متابعة انجاز المشاريع :

متابعة مشروع تهيئة شارع تونس الذي انطلق انجازه من قبل اإلدارة الجهوية للتجهيز واإلسكان في بداية شهر فيفري  ●

 وبداية الشروع في التنسيق مع مختلف المتدخلين العموميين على عين المكان .  0202

لتعبيد الطرقات بحي أكواش دار الحنشة ونهج بنزرت وفض اإلشكاليات  0225شاركي متابعة انجاز المشروع البلدي الت ●

 الطارئة بين المقاول والمواطنين إضافة إلى حضور عملية القبول الوقتي لألشغال وتسجيل مختلف اإلحترازات 

اصة بالمحطة الجديدة متابعة اصالح نهج الزقانة وجزء من نهج الخلود بعد أن تّم تركيز قنوات الصرف الصحي الخ ●

للتطهير الكائنة بسبخة اللّيانة وبعد اإلتفاق مع المصالح المعنية تّم تمديد الطريق المعبد بطبقتين من نهج الزقانة إلى حدود 

 الطريق الجبلية . 

 

 :لجنة المدينة العتيقةتقرير **

ردا على الملف المحال على لجنة المدينة العتيقة إلبداء الرأي فيه والذي يتضمن مطلب السيد مروان الفقيه أحمد متسوغ 

 0202جانفي  20حمام البلدي يرغب من خالله تشييد طابق جزئي بعقار الحمام البلدي, تمت برجة جلسة للغرض بتاريخ 

واإلدارات المعنية بالموضوع والمجتمع المدني ونظرا  من اإلدارة البلديةدعي لها جميع أعضاء اللجنة وكافة المتدخلين 

التي لم تلتئم لغياب األعضاء  0202جانفي  02لتغيب جل أعضاء اللجنة لم يكتمل النصاب لعقد الجلسة فأرجئت إلى يوم 

 كذلك.

 والمالحظ أن الملف تعلق به عدة شوائب منها :

البلدي والحال ان المتسوغ ال حق له وال صفة إلدخال تغييرات على عقار أن المطلب جاء باسم متسوغ الحمام  -

 وخاضع لكراس شروط وبالتالي فإن المطلب مرفوض من هذه الناحية.موضوع عقد كراء 

وتم  02/22/0225وعرض على اللجنة لرخص البناء  0225أن نفس المطلب كان قد تقدم به صاحبه سنة  -

 رفضه.

ديسمبر  04تعمد الشروع في البناء بدون رخصة وقد صدر في شأنه قرار هدم بتاريخ تبين ان صاحب المطلب قد  -

 وهو اآلن في انتظار التنفيذ. 0202

ونظرا لما تقدم فإنه يتعين تنفيذ قرار الهدم وفسخ عقد الكراء مع المتسوغ ثم عرض موضوع بناء طابق على  -

 رة للعموم تضمن مبدأي المنافسة وتكافؤ الفرص.فضاء الحمام البلدي على أنظار المجلس أوال ثم فتح مناظ

 

  لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات:تقرير **

 .0202بما ان تقارير اللجان لم يقع عرضها بالدورة الرابعة لسنة 

 هذه لمحة مبسطة عن نشاط اللجنة واجتماعاتها في الفترة المنقصية ولتدوينها بمحضر جلسة الدورة الحالية:

والمتمحورة في تكوين خلية عمل لمتابعة الملك  0202-25-21لجنة الشؤون اإلدارية في مسائل عقارية بتاريخ  اجتماع .2

 البلدي وحسن توظيفه وعديد المسائل األخرى التي وقع المصادقة عليها.

  لتشخيص الوضع العقاري )الخاص والعام(. 0202أوت  02اجتماع اللجنة يوم 

 جرد الملك البلدي العام وغيرها... –ارات البلدية القيام ببطاقات وصفية للعق 

: التطرق إلى التطورات القضائية لمشربة حذامي وتقرر مواصلة التفاوض مع المتسوغ  0202سبتمبر  22جلسة عمل  .0

 إليجاد حل مناسب يرضي البلدية والمتسوغ.
 غدارة البلدية.برمجة زيارات ميدانية لجميع العقارات البلدية وقد تم ذلك بالتنسيق مع ال .0
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 .النظر في عديد المطالب لمواطنين ومؤسسات خاصة 
 :0202أكتوبر  22جلسة اللجنة اإلدارية  .4

 .مزيد التداول بمقهى حذامي وبداية اتخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة واستصدار قرارات العدم وتنفيذها 

 العوان.للنظر في تنقيح مجوع ا 0202أكتوبر  02لجنة الشؤون اإلدارية ليوم  .2

 التطرق إلى مواضيع عقارية مثل : 02-22-0202 .2

 إشكال قائم مع شركة موجة 

 موضوع ورثة كراطو 

  مطلب مكارم المهدية لالنتفاع بعقار راجع للملك البلدي وتم عرضه على لجنة التهيئة وقد حظي بالموافقة مع عرضه

 على المجلس
للنظر في في مقترح تسمية المعهد النموذجي  0202-22-22لجنة مشتركة مع لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم يوم  .2

 بالمهدية باسم المرحوم "الطاهر الحداد"
 : النظر في عديد مطالب المواطنين تخصن أجنة هيبون.20-0202-.2 .5

ووقع  0202لدعم القدرات للجماعات المحلية لسنة  ك: وقع التطرق إلى البرنامج السنوي 0202-20- 21جلسة  .1

 المصادقة عليه في دورة استثنائية.

 : لجنة مشتركة مع لجنة الشؤون االقتصادية حول مراجعة العالقة الكرائية لبعض المؤسسات. 22-20-0202 .22

 مطلب شركة موجة لتجديد عقد الكراء 

 كوجيت  مراجعة اتفاقية اإلشغال الوقتي للطريق العام مع شركةROYAL MANSOUR  وتعرض على المجلس المذكرة

 .2عدد 

: النظر في عديد مطالب المواطنين حول مراجعة معينات الكراء وطرح القيمة الكرائية في 0202-20-02جلسة  .22

 فترة الكورونا مع جدولة الديون 

 .التطرق إلى مواضيع عقارية تخص مطالب مواطنين بأجنة هيبون 

 النظر في مسائل عقارية تخص مطالب مواطنين بأجنة هيبون. : 0202جانفي  02جلسة  .20

 مشتركة مع لجنة الشؤون االقتصادية. 0202فيفري  22جلسة عمل إدارية يوم  .20

 .مراجعة قائمة تحديد المنتفعين بالوقود المسندة بصفة دورية للدراجات النارية 

 الوقتي  في االستغالل ترح اللجنة الترخيص للجمعيةمراجعة ثانية لمطلب جمعية المراة من أجل التنمية المستديمة وتق

 .0وتمكينها من ترميم الفضاء في أقرب اآلجال وتعرض على المجلس المذكرة عدد 

 0202-20-25جلسة بتاريخ  .24

 النظر في مطالب مواطنين بأجنة هيبون 

 0202فيفري  21جلسة عمل إدارية مع لجنة الشؤون االقتصادية بتاريخ  .22

 النظر في الوضعيات الكرائية للمحالت الشاغرة 

 مراجعة معينات الكراء وتحيينها 

 متابعة ملف مقهى النخيل 

 رفع قضايا استعجالية في الخروج ألصحاب المحالت ذات الدين المرتفع 

 للنظر في : 0202مارس  22لجنة يوم  .22

  تعرض على  0202الموظفين وامتحان مهني لسنة حول فتح مناظرات داخلية للترقية بالملفات لفائدة  20مذكرة عدد

 أنظار المجلس للمصادقة.

  التطرق إلى سحب الرخص ألصحاب مواقع بيع األسماك بالسوق المركزية لتراكم الديون وعدم الخالص والقيام بقضايا

 استعجالية للمدنيين.

 التطرق على عديد المواضيع التي تخض مواطنين بأجنة هيبون 

  وعة حول المصادقة على معلوم استلزام المعاليم الموظفة على وقوف السيارات والدرجات النارية.موف 4مذكرة عدد 

 موضوع المواطن سالم العقربي. 2مذكرة عدد  .22
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 لجنة العالقات الخارجية والتعاون الالمركزي:تقرير **

 0202جانفي وفيفري  – 0202نشاط اللجنة ديسمبر 

Clima Autrement PRCA 
 

تعاون دولي تونسي إيطالي لبناني 
بلدية  –بلدية بكفاية  –بلدية المهدية 

 سيستري ليفانشي

ي فرنس –تعاون دولي تونسي 
بلدية  –بلدية المهدية  –

وبلدية  –القيروان 
 سترازبورغ

 أوروبي –فرنسي  –تعاون تونسي 
 وزارة التجهيز -

 AFDالوكالة الفرنسية للتنمية  -

 BEIستثمار البنك األوروبي لال -
 مليارات  2 مليار 240يناهز  : يناهز المليارقيمة المشروع

: التصرف في النفايات الموضوع
 وتثمينها 

 احياء وإعادة تهيئة المدينة العتيقة التنقل الحضري 

 سنوات 0 شهر 02 سنوات  0: مدة المشروع

 : خاصيات المشروع
 الفرز االنتقالي  -

- compostage  
- lombri compostage  

 مسالك تنقل ناعم  0 -

 مسلك دراجات هوائية -

Infrastructure 
Aménagement et 

réaménagement Façades et 
espaces publics 

اختبار مكتب الهندسة للقيام بـ  -
Structure de compostage  

 comitéالمصادقة على تركيبة  -
de suivi PCGD  

تمع دراسة واختيار بمساعدة المج -
 المدني 

Des critères de sélection 
du quartier pilote 

تقديم المخطط االتصالي  -
 ولوقو المشروع 

تقديم مخطط إجراءات  -
 التنسيق ومتابعة المشروع

وانتظار  0202مارس  25تقديم الملف يوم 

 0202النتيجة وفرز الملفات في سبتمبر 

: الحضور في اجتماع لتبادل الخبرات في التعاون الدولي مع بلديات تونسية وفرنسية, نظمته 0202مارس  22يوم 

ALDA 

 

 . 0202أفريل  22نفس" يوم السيد الهادي سنان يعلم المجلس عن تنظيم تظاهرة تحت شعار " المهدية تت

 المقترح باإلجماع. تبني: قرار المجلس

 

 ة والنصف ظهراواختتمت الجلسة على الساعة الثاني

 وحرر بتاريخه                                                                 

 البلدية  ةرئيس                                                                           

 فائزة بوبكر                                                                           


