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 بلدية المهدية

 محضر جلسة الدورة االستثنائية 

 8102جوان  82الجمعة 

 تبعا لمجلة الجماعات المحلية وللنظام الداخلي للمجلس البلدي بالمهدية

جوان  62بتاريخ  2666وللدعوة الكتابية عدد  62/62/6602وللدعوة عن طريق البريد اإللكتروني بتاريخ 

,الموجهة إلى السيادة أعضاء المجلس البلدي  6602  

انعقد بمقر بلدية المهدية جلسة عمل للمجلس البلدي برئاسة السيدة أسماء حمزة رئيس البلدية وبحضور السادة 

:كرهم والسيدات اآلتي ذ  

 –فائزة بوبكر بلخير  –هاجر البكوش  –ريم الزوالي  –الهادي سنان  –لبنى الزواري  –عبير الباجي 

طارق  –خالد العراك  –سمير الزواري  –سامي عالية  –سهيل الشيخ الزوالي  –دمحم الشاهد  –كريمة قاسم 

.لمياء العيوني –وداد سعد الظريف  –الحنشة   

,وقد تولى كتابة الجلسة السيد لطفي بوحمدة الكاتب العام للبلدية  

السيدة أسماء حمزة تفتح الجلسة مرحبة بالسادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي وتدعوهم إلى الوقوف دقيقة 

ثم تولت  6602 جوان  62صمت ترحما على روح الشهيد الذي اغتيل غدرا على يد اإلرهاب يوم الخميس 

:ال الدورة االستثنائية والتي تعلقت بـ مدول أعتالوة ج  

 تحويل وإدراج اعتمادات محالة .0

 9102متابعة تنفيذ البرنامج االستثماري التشاركي لسنة  .6

 إصدار قرار حول مخالفات وخطايا تراتيب حفظ الصحة .3

 تنظيم المرور بالمدينة العتيقة .6

 مسائل مختلفة .5

 :المداوالت 

 :تحويل وإدراج اعتمادات محالة .1

 :تحويل اعتمادات** 

وافقة مشروع تحويل ضمن فصول العنوان االول وذلك نتيجة الم استعرض السيد الكاتب العام للبلدية

وحتى يتسنى تغطية هذه النفقات  6602ربعة اعوان بداية من غرة جويلية على المغادرة االختيارية أل

 : وجب القيام بالتحويل وفق البيانات والموازنة التالية 

العتماد النهائيا   
  - د-

-د –التعديالت        االعتماد المفتوح  
 -د-

ر / ع  بيــــان الفصـــــل  
 بالنقص  بالزيادة 

: المنح الخصوصية القارة  6.366.666 00.666  6.300.666  
60060-6666-666  

0 

:برنامج المغادرة الطوعية  066.666  00.666 000.666  
63366 -6666-666  

6 

 .المصادقة باإلجماع على تحويل اعتمادات وفقا لما ورد بالجدول المصاحب :قرار المجلس البلدي

 

 :إدراج اعتمادات ** 
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اعتمادات محالة تمتعت بها بلدية المهدية ولم يتم اعتبارها ضمن  استعرضت السيدة رئيس البلدية موضوع

وحتى يتسنى استغاللها وجب المصادقة على ادراجها بالميزانية وفق البيانات والموازنة التالية  9102ميزانية 

 : 

+  220023,111+ أد 911) د  392.119,222: االعتمادات المحالة : الباب الخمس : الموارد  -/-

080422,2,2 +880281,111 ) 

 : االعتمادات المحالة : الباب الخامس : المصاريف  -//-

     اد 230023,111(:ستحال الى وكالة تهيئة الشريط الساحلي )اعتمادات لتنظيف الشاطئ    -

 اد  911: انجاز خانة بالمصب البلدي    -

  (880281,111+080422,222) اد  2.232,222,: دعم البلدية في مجال النظافة والعناية بالبيئة  -  

 .الموافقة باإلجماع على إدراج االعتمادات المحالة المشار إليها أعاله:  قرار المجلس البلدي

 

 :2112متابعة تنفيذ البرنامج االستثماري التشاركي لسنة  .2

 رئيس لجنة التهيئة العمرانية الموضوع موضحا أنه بعد إجراء تحيين لقيمة إنجاز قدم السيد طارق الحنشة

أد والمطروح على  011مشاريع القرب وال سيما الطرقات فقد بلغت تكلفة الزيادة عن التوقعات بما يناهز 

 :السادة أعضاء المجلس البلدي الفرضيتين التاليتين

واإلبقاء على  9102إطار البرنامج االستثماري التشاركي  اإلبقاء على نفس التمشي المصادق عليه في . أ

توفير الفارق في الكلفة التعهدات المالية والعناصر المادية للمشروع كامال مع تعهد المجلس البلدي 

 .الحقيقية

 .التنقيص من مكونات البرنامج للطرقات بتقليص بعض األنهج المدرجة . ب

باإلجماع على عدم التقليص في الحجم الجملي المادي  قرر المجلس البلدي:  قرار المجلس البلدي

 .للبرنامج االستثماري التشاركي مع تعهد المجلس البلدي في دفع الفارق من الكلفة

 

 :إصدار قرار حول مخالفات وخطايا تراتيب حفظ الصحة .3

قدمت السيدة رئيسة البلدية الموضوع مبينة أنه في إطار البحث عن السبل الكفيلة والناجعة لردع المخالفين 

وللقضاء على االنتصاب الفوضوي داخل المنطقة البلدية ككل وباألسواق البلدية للخضر والغالل واألسماك 

 ,داخلها وبمحيطها بصفة خاصة

 ,بصفة غير منظمة مع تعنت المخالفين رغم القيام بعمليات الحجزونظرا لتفاقم ظاهرة جوالن الحيوانات 

لسنة  2,المتلق بتنقيح وإتمام القانون عدد  9102أفريل  ,1المؤرخ في  9102لسنة  31وتبعا للقانون عدد 

المتعلق بمخالفة تراتب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية  9112أوت  08المؤرخ في  9112

د في صورة مخالفة التراتيب  0111د إلى  311ل لرئيس الجماعة المحلية تسليط خطايا إدارية من الذي يخو

الخصوصية لحفظ الصحة والنظافة العامة المحددة بقرار من قبل الجماعة المحلية طبقا للتشريع الجاري به 

 .إليه العمل والواردة بالقانون المشار

 :بلدي باإلجماع على ما يلي وبعد المداولة والنقاش وافق المجلس ال

  04مواصلة العمل بقرار التراتيب الصحية األنموذجي المصادق عليه من قبل المجلس البلدي بتاريخ 

 وعلى جميع القرارات المتممة والمنقحة له إلى حين صدور قرار بلدي موحد 9100نوفمبر 

  لسنة  31بالقانون عدد اردة دينار كخطية مستوجبة لجميع أصناف المخالفات الو 311اعتماد مبلغ

9102. 
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  الساعة  9102جويلية  18دعوة فريق الشرطة البيئية لتقديم عرض حول الموضوع يوم الخميس

 .الحادية عشرة صباحا

 

 :تنظيم المرور بالمدينة العتيقة .4

 02بتاريخ استعرض السيد الهادي سنان مقترح الجلسة المشتركة للجنة المرور ولجنة المدينة العتيقة المنعقدة 

 :حول تنظيم المرور بالمدينة العتيقة 9102جوان 

 :تنظيم مروري باتجاه واحد من خالل : الهدف 

 :تركيز وحذف عالمات ممنوع المرور بالمواقع التالية -

 جانفي على مستوى نهج دمحم بنواس مع عالمة مرور إجباري بنهج دمحم بنواس  08بشارع  -

 جانفي 08ستوى نهج مدخل نهج كاب إفريقيا على م -

 نهج كاب إفريقيا على مستوى جامع سيدي الظهار -

عالمة ممنوع المرور بنهج كاب إفريقيا على مستوى بطحاء دمحم المصمودي ويتم التنصيص في محتوى  -

 " ما عدى يوم الجمعة إلى الساعة الخامسة مساء"العالمة العبارة التالية 

بنهج دمحم عبد ( ممنوع المرور)يقيا ويتم إلغاء العالمات المركزة سابقا بنهج التيجانية على مستوى كاب إفر -

السالم على مستوى بطحاء القاضي نعمان ونهج سيدي جابر على مستوى حسن شعبان وبنهج كاب إفريقيا 

 .على مستوى نهج سنان باشا

بتقييم بعد الموسم الصيفي  كما أوصت اللجنتين توفير عالمات المرور ليقع وضعها باألماكن المناسبة والقيام

 للوقوف على إيجابيات وسلبيات القرارات التي اتخذت لتسهيل حركة المرور خالل هذه الصائفة 

منع مرور الشاحنات والحافالت للسير في المدينة العتيقة من جهة مصنع السفن األثري دراءا لكل خطر  -

 (وجود تصدع على مستوى المعلم األثري مصنع السفن)

 تنظيم يوم بدون سيارة مرة في الشهر والقيام بتنشيط رياضي وثقافي  -

 :بعد المداولة والنقاش أسفرت عملية التصويت على النتائج التالية : قرار المجلس البلدي 

 09  (الموافقة على المقترح)صوتا لصالح تركيز وحذف عالمات المرور المشار إليها 

 18  أصوات ضد المقترح 

 

 فةمسائل مختل .5

  الترخيص لتركيز سرك: 

أشارت السيدة رئيسة البلدية أنه خالل موسم الصيف يتقدم بعض الخواص بمطالب للترخيص لهم لتركيز 

بطلب الستغالل عقار منتزه الكلية   "fun eventsشركة "فضاءات لأللعاب وقد تقدم مؤخرا أحدهم 

 .لتركيز سيرك

تعددت التشكيات  9104-9102وذكرت في هذا الخصوص السادة أعضاء المجلس البلدي أنه خالل سنة 

من قبل أجوار عقار منتزه الكلية مبينة أنه في أحد الدورات السابقة للمجلس البلدي تم المصادقة على 

على كراس شروط إلشغال فضاء تابع للملك العمومي البحري بسبخة بن غياضة تحصلت البلدية 

ترخيص فيه من الوكالة حماية الشريط الساحلي إلشغاله وقتيا وعليه من الوجيه أن يتم النظر في 

احتراما لمبدأ الترخيص في اإلشغال لمثل هذه األنشطة بالمكان المذكور عوضا عن الموقع المطلوب  

 .االسكينة والهدوء الذي من واجب البلدية حمايته وتكريسه لجميع متساكنيه

على الموافقة في  بعد المداولة والنقاش صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع :المجلس البلديقرار 

إشغال الموقع بسبخة بن غياضة في مثل هذه األنشطة مع تكفل المستغل المعني بتهيئته وفقا لشروط 

 .تضبطها البلدية
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  تقديم مشاريع في إطار برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة: 

حفاظ على مخزونها التراثي يز للمدينة العتيقة بالمهدية والإطار الحفاظ على الطابع الممفي 

قدمت السيدة رئيس البلدية للساتدة أعضاء المجلس البلدي بالغا حول توجه الدولة  والعمراني الفريد

نسية للتنمية لبعث برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتمويل مشترك بين الدولة والوكالة الفر

 .والبنك األروبي لالستثمار

وحتى نضمن أحسن شروط النجاح لترشيح بلدية المهدية فإن الدعوة موجهة للسادة أعضاء المجلس 

البلدي بوصفهم يمثلون مدينتهم أن يضبطوا التدابير والتصورات الالزمة في إطار ملف ثري يوجه 

 .إلنجاز مشروع تهيئة شامل للمدينة العتيقة بالمهدية المعنية للحصول على التمويل الالزم إلى الهياكل

بعث لجنة قيادة تضم عن المجلس البلدي السادة  وبعد النقاش بين أعضاء المجلس البلدي تقرر

 :والسيدات

 الهادي سنان –عبير الباجي  –أنور الجبالي  –لبنى الزواري  –طارق الحنشة  –كريمة قاسم 

 دمحم بوصفارة –المنجي خواجة  –ياسين صفر  :وعن اإلدارة البلدية السادة 

 .كما يمكن للجنة أن تستدعي من أهل الخبرة والكفاءة من تراه صالحا لالستئناس برأيه

 زيارة وفد من بلدية المهدية للسويد: 

تلت السيدة لبنى الزواري رئيس لجنة العالقات الخارجية تقرير زيارة لوفد من بلدية المهدية إلى مدينة 

والذي سيتم عرضه على أنظار المجلس البلدي في  9102جوان  91إلى  01ولم السويدية من استكه

 .9102الدورة العادية الثالثة لسنة 

 ورفعت الجلسة على الساعة التاسعة ليال

 

 رئيس البلدية

 أسماء حمزة

 

 

 

 


