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 بلدية المهدية 

 (الجلسة األولى)  محضر جلسة الدورة االستثنائية
 9182أكتوبر  81الجمعة 

على الساعة الرابعة بعد الزوال برئاسة السيدة  9182أكتوبر  81التأمت دورة استثنائية للمجلس البلدي يوم الجمعة 
 : فائزة بوبكر رئيس البلدية حضرها كل من السادة والسيدات

 المساعد األول : احمد رشاد خميس -
 المساعد الثاني : إكرام ريش -
 المساعد الثالث : سهيل الشيخ الزوالي -
 عضوة : وداد سعد الفقيه أحمد -
 عضو : فتحي بن زينب -
 عضو : الهادي سنان -
 عضو : أنور الجبالي -
 رئيس دائرة الزهراء : دمحم الشاهد -
 عضوة : كريمة قاسم علية -
 عضو : رق الحنشةطا -
 عضوة : رشيدة الصفاقسي -
 عضو : دمحم محسن كريم -
 عضو : رضا الشوك -
 عضوة : هاجر البكوش -
 عضوة : ريم الزوالي -
 عضوة : لبنى الزواري  -
 عضوة : لمياء العيوني -
 عضو : سمير الزواري  -
 عضو : حسن بنور -
 عضوة : دليلة القمودي -
 عضوة : عبير الباجي -
 عضو : سامي عالية -
 عضوة : سميرة فرج حميدة -
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 .وقد تولى كتابة الجلسة السيد لطفي بوحمدة الكاتب العام للبلدية
في مستهل الجلسة رحبت السيدة فائزة بوبكر رئيسة البلدية بالسيدات والسادة أعضاء المجلس البلدي وهنأت الجميع 

 . بنجاح االنتخابات التشريعية والرئاسية مثنية على المجهودات التي بذلتها االعوان البلديون طيلة المحطات الثالث
المجلس البلدي ورئيسة لجنة الشؤون المالية بعضويتها في مجلس كما توجهت بالتهنئة إلى السيدة سميرة فرج عضو 

 . نواب الشعب
 : ثم تلت على الحضور جدول اعمال الدورة

المصادقة على  –نتائج التشخيص المالي  –نتائج التشخيص الفني ) 9191البرنامج االستثماري التشاركي  .8
 (.اعتمادات القرب على المناطقتقسيم  –تقسيم االعتمادات على المشاريع  –تقسيم المناطق 

 .حول تفعيل الشراكة مع الوكالة الوطنية لألنترنات .9
 (.انتصاب أو إشهار) المصادقة على كراس شروط األشغال الوقتي للطريق العام  .3
 .إحداث منطقة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى .4
 تهيئة المصب النهائي  .5
 بيئةالنظر في مقترح مخالفات الصحة وال .6
المصادقة على فصل مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمنطقة أوالد عمار عن منطقة أوالد حمزة الغربية  .7

 .والشرقية
 .المصادقة على استكمال الدراسات حول مراجعة وتوسيع أمثلة التهيئة العمرانية لبلدية المهدية .1

 : يوبعد التشاور مع السادة الحضور قرر تناول مواضيع الجلسة كما يل
 
   :تفعيل الشراكة مع الوكالة الوطنية لالنترنات -8

 : السيدة لمياء العيوني تقدم الموضوع وفقا للتقرير اآلتي
 :ن التاليينلمعروض على جناب المجلس المقترحيا

مقترحات  بالمعهد العالي للفنون والحرف عوضا عن دار الثقافة التي لم تتفاعل مع معwifi outdoor تركيز .8
 .البلدية

بكلفة   fibre optiqueأو ( بدون احتساب القيمة المضافة)دينار شهريا  861بكلفة  accès VDSLاختيار  .9
 .حسب أثمان الوكالة التونسية لألنترنات( بدون احتساب القيمة المضافة)دينار شهريا  435

 .إسداء الخدمات البلدية والتعريف بها  وتمحورت أهم التدخالت حول نجاعة تركيز هذه المنظومة من حيث تحيين
 

 .أشهر 6وتقييم التجربة بعد  VDSLالموافقة على اعتماد تقنية : قرار المجلس
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  (:انتصاب وإشهار)المصادقة على كراس شروط اإلشغال الوقتي للطريق العام  -9

السيدة سميرة فرج رئيسة لجنة المالية تقدم الموضوع مشيرة أنه أمام نقص الموارد البشرية لتوظيفها في استخالص 
المعاليم البلدية وال سيما المعلوم على إشغال الطريق العام من طرف أصحاب المقاهي والمحالت والمطاعم وكذلك 

 .ل األمثلذان بقيا دون االستغاللمعلوم اإلشهار على المحالت ال
كما تم تناول الموضوع خالل جلسة العمل الملتئمة . 9191تم عرض فكرة استلزام هذين المعلومين خالل إعداد ميزانية 

 . 9182أكتوبر  88يوم 
 يز بين المواقع والمناطق وفقا ألهمية النشاط التجاري ييجب التم: السيد أنور الجبالي* 
 . جعة شاملة لمسألة استلزام األسواقضرورة إجراء مرا: السيد دمحم الشاهد* 
 تنظيم المسألة ترتيبيا وماليا وتشديد عمليات الرقابة : السيدة لبنى الزواري * 
 . االستلزام ليس حال بل الحل يكمن في تعزيز آليات الرقابة: السيد الهادي سنان* 
تفد البلدية ال ماليا وال تنظيميا ويدعم التشخيص بفرز اليوم فوضى وعدم سيطرة فلم تس: السيد سهيل الشيخ الزوالي* 

 ( الخطايا)فكرة االستلزام مع التنصيص في كراسات الشروط على آليات الرقابة الحازمة ضد المستلزم 
 الوضعية الحالية غير سليمة فالبلدية لم تستغل كامل الطاقة الجبائية لهذين المعلومين : السيد طارق الحنشة* 
 . يرفض رفضا قطعيا فكرة االستلزام ودعا إلى ضرورة تدعيم فريق الشرطة البيئية: السيد سمير الزواري * 
 أمام تضارب اآلراء قدمت مقترحا إلى الحضور وهو مزيد درس الموضوعين : السيدة رئيسة البلدية* 

العام من طرف  الموافقة على استلزام معلوم االشهار على المحالت وإرجاء استلزام معلوم إشغال الطريق: قرار المجلس
 . .المقاهي والمطاعم والمحالت لمزيد الدرس

سميرة : السنة تتركب من السادة والسيدات ىالشأن إلى المجلس البلدي قبل موفوتقرر بعث لجنة تقدم مقترحا في هذا 
 . اليأنور الجب –سمير الزواري  –سهيل الشيخ الزوالي  –هاجر البكوش  –سامي عالية  –إكرام ريش  –فرج حميدة 

 :تهيئة المصب
قدمت السيدة رئيسة البلدية الموضوع انطالقا من المراسلة الموجهة إلى بلدية المهدية من طرف صندوق القروض  

 311ومفادها أنه على إثر زيارة السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة والتي تقرر خاللها تمكين بلدية المهدية من مبلغ 
 عنه،مصب طريق بومرادس لردم الفضالت والقضاء جزئيا على المخاطر الناجمة ألف دينار إلحداث خانات بال

 . طلب فيها الصندوق من البلدية إعداد ملف لصفقة وفقا لإلجراءات المتبعة في هذا الشأن
وحيث أن الموقع يتبع لملك الدولة وبالتالي ال يمكن للبلدية التصرف فيه كما أن المنطقة تمثل سبخة تخضع لنظام 

ألف دينار المقدم من الصندوق  911فالمقترح توجيه مراسلة إلى صندوق القروض نطلب فيها تسخير المبلغ . خاص
 .في إطار مساعدة القتناء جرافة مع مساهمة البلدية بمبلغ إضافي عند الحاجة حسب قيمة الثمن
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ألف دينار القتناء  911لصندوق بقيمة الموافقة على استغالل هذه المساعدة االستثنائية المقدمة من ا: قرار المجلس
 .جرافة مع إضافة اعتماد من ميزانية البلدية حسب الحاجة

ثم تناولت السيدة رئيسة البلدية الكلمة عارضة على السادة أعضاء المجلس البلدي المراسلة الواردة من السيد والي 
لبلدية حول استغالل سبخة القطايعية كمركز لهذا المهدية حول إنجاز مراكز جمع ونقل النفايات المنزلية طالبا رأي ا

 . الغرض
 . الرفض وتوجيه مراسلة إلى السيد الوالي في الغرض مثل المراسلة الموجهة سابقا: قرار المجلس

 : 9191البرنامج االستثماري التشاركي . 3
كما قدمت  9191تثمار لسنة قدمت السيدة لمياء العيوني مختلف األطوار التي مر بها إعداد مخطط برنامج االس -

 .نتائج التشخيص الفني
قدمت السيدة سميرة فرج نتائج التشخيص المالي معلنة للحضور أن مبلغ االستثمار التشاركي لبلدية المهدية بالنسبة  -

 . وتقترح انجاز مشاريع ذات صبغة إدارية ومشاريع قرب. مليون دينار 8هو  9191لسنة 
على تقسيم المجال البلدي إلى  9182أكتوبر  89لى مقترح لجنة األشغال المنعقدة بتاريخ ع كما وافق المجلس البلدي

 : مناطق كما يلي
 :دائرة الزهراء :  8المنطقة 

 الروضة .8
 الطرمس+ الزقانة + حي الطاهر صفر  .9
 برج عريف .3
 أكواش دار الشيخ+ أكواش دار ابراهم  .4
 حي السالم+ دار بن سالم  أكواش+ أكواش دار الحنشة  .5

 :دائرة هيبون : 9المنطقة 
 هيبون الرمل  .8
 حي الصغيرة من عمارات سيدي مسعود إلى مفترق جامع هيبون + وسط هيبون  .9
 المنطقة السياحية+ أجنة المهدية  .3
 جبل داواجة .4
 :وسط المدينة :  3المنطقة 

 المدينة العتيقة  .8
 (سيدي مطير إلى حدود شارع علي البلهوانزويلة من ساحة + شارع بورقيبة )وسط المدينة  .9
 :مناطق التوسعة :  4المنطقة 
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 شيبة .8
 السعفات+ الدخيلة  .9
 أوالد عمار .3

 : على تقسيم االعتمادات على مختلف التدخالت كما يلي ووافق المجلس البلدية
 911  ألف دينار للمشاريع اإلدارية 
 111 ألف دينار لمشاريع القرب 

 :ووافق المجلس البلدي على تقسيم اعتادات مشاريع القرب على المناطق كما يلي 
 651  وهي دائرة هيبون  9أد تخصص لمنطقة عدد 
 851  وهي دائرة الزهراء 8أد تخصص للمنطقة عدد 
 :مسائل مختلفة  .3
 التمديد في لزمة الشنقال: 

يتعلق  9182أكتوبر  86لنقل والمرور األربعاء قدم السيد سهيل الشيخ الزوالي مقترحا تم درسه في إطار لجنة ا
 .بالتمديد في لزمة رفع العربات المخالفة للقواعد المرورية

 .يتعذر الموافقة على الطلب 9111أفريل  18تطبيقا لقانون اللزمات المؤرخ في : قرار المجلس البلدي
  إحداث محطة لواج: 

ومفاده إصدار المجلس  9182أكتوبر  86رسه باللجنة يوم األربعاء قدم السيد رئيس لجنة النقل والمرور مقترحا تم تدا
ويتم تحديد معلوم  9182ديسمبر  38والذي ينتهي في . البلدي لقرار في إحداث محطة لواج وإلغاء القرار المتخذ سابقا
 .يستخلصه صاحب الترخيص داخل المحطة على عربات اللواج

اتخذه المجلس البلدي  9182ديسمبر  38قرار الترخيص في االستغالل والذي ينتهي أجله في  : قرار المجلس البلدي
أما بالنسبة لتحديد معلوم فهو أمر غير . الستمرارية المرفق العام في غياب كراس شروط ينظم إحداث هذه المحطات

ن أمحلية والنصوص التي نقحتها كما لقانوني الن المعاليم التي تخص الجماعات المحلية نصت عليها مجلة الجباية ا
 .البلدية ليس من حقها معاليم ينتفع بها الغير

العام المحاذي إصدار قرار في الترخيص لصاحب المحطة في استغالل جزء من الطريق  قرر المجلس البلديوعليه 
 .لسور المحطة من الجهة الغربية وضبط المعلوم المستوجب وفقا للتشريع الجاري به العمل

 93ن تبقى الجلسة مفتوحة وتستكمل جدول أعمالها يوم األربعاء أسة على السابعة والنصف ليال على ورفعت الجل
 على الساعة الخامسة مساء 9182أكتوبر 

 وحرر بتاريخه

 رئيس البلدية

 فائزة بوبكر


