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 بلدية المهدية 

 محضر جلسة عمل للمجلس البلدي

 0802جانفي  80الجمعة 

على  0802 جانفي 80أشرفت السيدة فائزة بوبكر رئيسة بلدية المهدية على جلسة عمل للمجلس البلدي يوم الجمعة 

 الساعة الخامسة مساء بقصر البلدية. 

 إكرام ريش: المساعد الثاني  -

 سهيل الشيخ الزوالي: المساعد الرابع -

 حسن بنور: رئيس دائرة هيبون -

 محمد الشاهد: رئيس دائرة الزهراء  -

 هاجر البكوش: عضوة -

 رضا الشوك: عضو -

 سامي عالية: عضو -

 هيثم بن ابراهم: عضو -

 هادي سنان: عضوال -

 فتحي بن زينب: عضو -

 كريمة قاسم: عضوة -

 لمياء العيوني: عضوة  -

 سمير الزواري: عضو -

 خالد العراك: عضو -

 طارق الحنشة: عضو -

 دليلة القمودي: عضوة  -

عقدها من مجلة الجماعات المحلية حيث لم يتوفر النصاب في الجلسة المزمع  008وتتنزل هذه الجلسة في إطار الفصل 

 أين كان جدول أعمالها: 0808ديسمبر  08يوم 

 اللجان البلدية  -2

 مشروع حماية الشريط الساحلي الشمالي )الحمرة(  -0

 االنخراط في البرنامج الوطني للمدن الذكية  -0

 السيد لطفي بوحمدة الكاتب العام للبلدية.  كتابة الجلسة وقد تولى

حافظ جدول األعمال على  0802جانفي  80وبناء على االستدعاء الموجه إلى السادة أعضاء المجلس البلدي بتاريخ 

 المحاور الثالثة المذكورة آنفا.

في مستهل الجلسة وبعد الترحيب بالسادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي الحضور ذكرت السيدة رئيسة البلدية باإلطار 

 من مجلة الجماعات المحلية.  008رج فيه هذه الجلسة وهو الفصل القانوني الذي تند

 وقبل االنطالق في المداوالت انسحبت السيدة ريم الزوالي من الجلسة دون اإلمضاء على دفتر الحضور.

 إثرها طلب كل من السيدة والسادة الكلمة على التوالي:

 :ه العائلة والطفل ضمن محاور جدول األعمال منتزتقترح إدراج مسألة تسويغ مشربة  السيدة هاجر البكوش

 نظرا لحالة التأكد. 

 :إبرام اتفاقية مع نادي التنس  بجدول األعمال وهمايقترح على المجلس إدراج محورين  السيد سامي عالية

 ها من دفع معاليم. ئبالمهدية ومطلب صادر عن األكاديميات المستغلة للمنشآت الرياضية البلدية حول إعفا
 ق أعضاء المجلس دون اعتراض على إدراج المحاور الثالثة المذكورة بجدول أعمال الجلسة.وواف

 . 0808ديسمبر  00بلدية مقرر الجلسة تالوة محضر جلسة المجلس البلدي بتاريخ لالكاتب العام لفي المقابل تولى 

 وأبدى الحضور المالحظات التالية: 

 في لزمة الشاحنة الرافعة.لم يتم التنصيص على اعتراضها على التمديد : السيدة لمياء العيوني 

 موقفه المتعلق بإزالة كل االحداثات غير المرخص فيها بحمام المدينة.لم يتم تسجيل  :السيد سمير الزواري 

 سلفا.مع إدخال التصحيحين المذكورين  0808ديسمبر  00محضر جلسة  علىالمصادقة : قرار المجلس
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 األعمال:جدول 

 : اللجان البلدية -2

 والسير  االشكالمن إيجاد موقف مشترك لحلحلة هذا : سير عمل اللجان غير قانوني وال بد السيد الهادي سنان

 .بهقدما بالعمل البلدي والتقدم 
 وتتمثل أهم اإلشكاليات في:

 عدم اكتمال تركيبة بعض اللجان  -

 تنعقد جلسات اللجان دون نصاب -

 لجان غير قارة انتهت صلوحيتها -

رتجال عن اال واالبتعادمسبقا ويقترح تشخيص ومعالجة األمر حالة بحالة والتأكيد على اإلبالغ عن جدول أعمال اللجان 

 والتداخل بين عمل اللجان.

 القارة؟؟؟  رتتساءل هل يسمح بتغير اللجان القارة وتركيبتها ونفس األمر بالنسبة للجان غي: السيدة هاجر البكوش 

 ة تسند إلى القائمات الفائزة في االنتخابات وفقا للتمثيل النسبي وطبقااللجان القار :السيد الكاتب العام للبلدية 

 ( 028)الفصل  ة لجانعن أربعمجاالت وجوبية تشمل العمل البلدي على أال تقل بلقانون ل

المجلس و كيبتها وفقا للتمثيل النسبي أيضاوتكون ترتدرس محاور معينة ومحددة  قارةغيرتشكيل لجان  كما للمجلس إمكانية

 البلدي هو المخول بتحديد مختلف اللجان. 

ويتولى رئيس البلدية تعيين رئيس اللجنة أو مقررها في حال االستقالة أو الشغور على أن يعرض األمر على المجلس في 

 ( 022أول جلسة يعقدها الفصل)

 بعض اللجان القارة غير مكتملة التركيبة وجب إتمامها.ل الشيخ الزواليالسيد سهي : 

 أعضاء لجنة اإلعالم غير ملتزمين بالحضور في جلساتها ويدعو إلى إدماج بعض اللجان  :السيد سمير الزواري

اء لجنة ضكما أشار إلى أن بعض أعالسياحة ولجنة المدينة العتيقة  لتقاطع محاورها مع بعضها البعض مثل لجنة

 اإلعالم يريدون االنسحاب منها. 

 أعضائها وأعلمت : مردود لجنة المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص لم يكن مرضيا لعدم جدية السيدة كريمة قاسم

 ن اآلنسة نسرين منصور ترغب في البقاء صلب تركيبة هذه اللجنة كمقررة. المجلس بأ

 اللجان غير القارة محددة الزمن والمحاور واألهداف. :السيد هيثم بن ابراهم 

 على السيدة نجالء الزوالي الحضور ألسباب موضوعية وتدعو إلى  كثيرا ما يتعذر :السيدة لمياء العيوني

 تعويضها.

 تقترح التمديد مرة أخرى للجان غير القارة. السيدة هاجر البكوش : 

 التوصيات والمقترحات فحسب لذا وجب احترام أعمال اللجان وقراراتها هو من قبيل  :السيد محمد الشاهد

مقتضيات مجلة الجماعات المحلية مع ضرورة استثمار الكفاءات الموجودة بالمجلس عبر تكليفها ببعض اللجان 

 وتطعيم تركيبتها بها وإعادة النظر في اللجان غير القارة. 

 ر رؤساء الدوائر في جلسات اللجان أمر هام جداإن حضو :السيدة لمياء العيوني 

 حضور رؤساء الدوائر بلجنة اإلعالم. الجديرمن  :السيد سمير الزواري 

 تدعو إلى توجيه االستدعاءات لكل المستشارين خالل جلسات مجالس الدائرة وأشارت السيدة هاجر البكوش :

ة الصادرة عن مواطني دائرة الزهراء الرافضين بإفادة المجلس بالعريضإلى وعد السيد رئيس دائرة الزهراء 

 بهذه المنطقة.  AFHلمشروع 

 مسألة االستدعاءات لمجالس الدائرة تقع وفقا للقانون. ولم يتم مواصلة النظر في مشروع  :السيد محمد الشاهد

AFH  علما وأنه ال يتوفر نصاب الجلسة أحيانا.  0808للظرف الصحي الذي شهدته البالد طيلة سنة 

 حضور لجنة الصحة والبيئة ضعيف وتدعو إلى إفادتها بكل العرائض الصادرة عن السيدة دليلة القمودي :

 المواطنين ذي البعد البيئي.

 لم يتم إفادة الكتابة العامة بالمقترحات المتعلقة بنشاط اللجان وتركيبتها وتصور تحين  :السيدة رئيسة البلدية

هم هو العمل واإلنجاز وجوهر األمور وليس المواقف القانونية التي ال تغني نجاعتها ومردودها إلى اليوم. والم

 عن األمر شيئا. 
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 ارة من حيث التمديد لها حالة بحالة.يقترح النظر في اللجان غير الق :السيد خالد العراك 

 ث اللجان إحدا كل المعطيات بكل موضوعية وتساءل عن مغزىلقد أعدت اإلدارة البلدية  :السيد الهادي سنان

 غير القارة ومدى جدواها فهذا هو المهم.

  :تقترح تقديم وجهات نظر كل قائمة إلى الكتابة العامة وفقا لما تم االتفاق عليه خالل جلسات السيدة رئيسة البلدية

قييها تكما اقترحت التمديد للجان غير القارة األربعة بستة أشهر أخرى يقع ابقة للمجلس البلدي لكن دون جدوى س

 خاللها ثم أخذ القرار في شانها.

: المصادقة على المقترح وهو التمديد بستة أشهر أخرى للجان غير القارة )ثالثة أشهر للتقييم األول قرار المجلس البلدي

 وثالثة أشهر إضافية للتقييم النهائي بشأنها( 

 فتحي بن زينب وتحفظ السيد الهادي سنان. –محمد الشاهد  –اعترض على القرار السيدة والسيدين: لمياء العيوني 

 21كما تم االتفاق على تقديم المقترحات فيما يخص اللجان القارة من قبل رؤساء القائمات إلى الكتابة العامة يوم الجمعة 

 . 0802جانفي 

 : االنخراط في البرنامج الوطني للمدن الذكية -0

لة الصادرة عن رئيس الجمعية التونسية للمدن الذكية والمستدامة الواردة السيدة رئيسة البلدية تقدم الموضوع وفقا للمراس

يشرفني إعالمكم أن المعهد التونسي للدراسات االستراتيجية بالشراكة وهذا نصها "  0808ديسمبر  01على البلدية بتاريخ 

ن سنة لالنخراط في البرنامج بعنوا مع الجمعية التونسية للمدن الذكية والمستدامة يعلن عن اطالق دعوة لتقديم الترشحات

والتي ستمكن من إرساء أسس مدن الغد في إطار رؤية استراتيجية منسقة وبرمجة حزمة من المشاريع لتطبيقها  0802

 على أرش الواقع بالشراكة مع صندوق الودائع واألمانات والهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص."

وهو انخراط بلدية المهدية في البرنامج الوطني للمدن بالمراسلة : المصادقة باإلجماع على ما جاء البلديقرار المجلس 

 الذكية والمستدامة. 

 : مشروع حماية الشريط الساحلي الشمالي )الحمرة( -0

روع حماية حرية حول مشالسيدة رئيسة البلدية تقدم الموضوع وفقا للمراسلة الصادرة من المدير العام للمصالح الجوية الب

 جزء من الشريط الساحلي للمهدية الشمالية من االنجراف البحري.

السيد المدير  عبعد النقاش ولمزيد فهم التوجه المعدل لألشغال تقرر تكليف السيد طارق الحنشة للتنسيق في الموضوع مو

 الجهوي للتجهيز بالمهدية ثم أخذ القرار المناسب. 

 : مسائل مختلفة -4

 لآلتي:: السيدة هاجر البكوش تقدم الموضوع وفقا تسويغ مشربة العائلة والطفل -أ

 استغالل وقتي لمشربة منتزه العائلة والطفل روطــراس شكــ

  0802لسنة  الكائنة بالمنطقة السياحية بالمهدية 
كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككس وق يك م ععععععع   كمع ئلكس الطف كوس    كسالسععععععع    كضععععععع  ك ععععععع و  كوضعععععععلكراسكس   س : الفصلللللللل ا ول

كـدد.81س  لطع ك ل مع ق كس سيلحي ك ل مهدي كوس م قم كحسبكدف  كس مم ف لتكس اقل ي كس  ل لك  فدي كس مهدي ك حتكعـ

وا ككحسععبكككم م1200و   ونكمنك علي كوفضععلمكمنكحو هلك مسععلح ككمم 59 مسععاكس م عع   ك: الفصللل الناني

ك.مكمكمعهلك    يئكأ البك أل  ل ك488س مثل كس مصلحبكيخصصك

ك.ك   كعمومي ك لإل هل كوكس مئسدكس افعيك قلكعمفي كس  سويغكعنك  يقك:الفصل النالث
 سوغكس  فدي كس اقل كس ما و ك ل  صفينكسألو كوس ثلعيكعفىكس حل  كس حسع ككس  يكيوجدكعفيهلكك مدةك: رابعالفصل ال

كغي كقل ف ك ف جديدكوا ككعنك  يقكإ  سمكعقدكسس    كوق ي.ك..............................

يكعلط لك خصكس ماعو خصلك  يايلكأوكماعويلكعفىكأنكياينكس كس مس   كس وق يكيم نكأنكي ون: الخامسالفصل 

ك.سمهكملكس  فدي إو ي كقلعوعيلكيقومكمقلمهكوي الم ك كأوععهك
 جع كس    يتككس  يك هلكس حقكفيكق و كع ضكآخ ككمنكيعو هأوكك فدي كس مهدي كككي أ ك طي :س سادالفصل ال

يثك)منكحك فو  مئسيدكفيكس    ك ملكيم عهلكإ جلمكس    كإ ىكموعدكالحقكفيكصو ةكعدمكسإلس جل  ك ف  و كس م

كس ثمنكس مق  حكوكجدي كس م ل  ينك...(كك.

وس درنكك ي اهدكس مس   كس وق يك ل محلفظ كعفىكس مح كوس  ضلمكس  ل لك هكوس قيلمك ل صيلع كس  ئم:السابع الفصل

كوس  جصيصكعفىك لرفهكس خلصكوا كك يف كمدةكسالس    كس وق ي.
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كمنك  سئك فيلكحسبكس موسص لتككس م فو  ك.يف ئمكس مس   ك  وفي كسألثلثك: نامنالفصل ال

س ميللكك–ي مث كسس    كس م    كفيك قديمكس موسدكس  ل ي كدونكسوسرلكوريك:كس م  و لتكس  لئي ك: لتاسعالفصل ا

 كس  ي ئسكوس   ي لسععيكويحجك–س صعععدوي  ععلتكوس حفويلتكوس م   لتك–س م  دستك–س  ععليكك–س قهوةكك–س مادعي ك

ك.دسخ كس م    كوفيك لم كس  ضلمكس  ل لك هلكغي كملكو دكا  لك هاسكس  ص كوس   خعفىكس مس   كس  هيك

ي اهدكس مسع   كس وق يك)كس  لطئك ل    ك(كوكا ككق  كم ل ع ةكع عل هك ل م ع   ك  قديمكقلطم كفيك:العاشلرالفصلـللللللللل 

ك.ك فدي كس مهدي كعفيهلكس خدملتكس مسدسةكك يف كف  ةكسإلس    كوكس  يكالك  ونكعلفاةكس م او كإالك ادكمصلدق 

كحك معلو  كس  ي  كوس و ق...يحج كعفىكس مس   كس وق يكإقلم كأ البكس حظكوس سمل:الفصل الحادي عشر 

يف ئمكس مس   كس وق يك فم    ك لع ملدكس  ا ي  كس الدي كس ما مدةكمنك  فكوئس ةكس  جل ةك:الناني عشرالفصـلللل 

كويجبك افيقهلك م لنك ل ئك ل م    .ك

يحج كعفىكس مس   كس وق يككإدخل كأيك  يي كعفىك علي كس م    ك أيكوجهكمنكس وجولكإالك :النالث عشرالفصـل 

ك. ادكس حصو كعفىك  خيصكمس قكمنكس  فدي 
كح سس كس م    كموضوعكسالس    كمحمو  كعفىك لر كس مس   كس وق يك.:عشر الرابعالفصل 

عفىكس مسعع   كس وق يكس ح صكعفىكسح  سمكس   س يبكس  فدي كوسج علبك  كملكمنك ععأعهك:كعشللر  الخامسالفصللل 
كأنكيخ ك لألخ قكس حميدةكومخل   كس قوسعين.ك

يمعلكعفىكمسعع   كس م عع   كخئنكس موسدكس مف ه  كأوكس م  ج ةكدسخ كس اقل كعديكقعيعلتك:عشللر السللادسللالفصللل 
 ملكيف ئمك ل محلفظ كس  في كعفىكس  يط كوعفىكعظلف كس اقل كس  لئكس مسعععععع امف كمنكس مسعععععع   ك حلج كسالسعععععع    ك

كوجمل هكوس  ضلمكس  ل لك ه.
وأعوسنكس  فدي كس م ف ونك ا ككئيل ةكس اقل كو  قدلك دونكسع  سضك فدي كس مهدي كك  طي ك:عشر لسابعالفصـللللللل ا
ك.س وق يككمنكس مس   
 كـععععععععس سععاكحـععععععععددك0802جلع يكك80  ل يخككإج ملعكس مجف كس  فديك  الك محضعع كجفسعع ك:عشللر نامنالفصللل ال
كد )نالنون ألف دينار( . 0303330333:كقد لكوق يك فم    كو فمدةكس ما و ةك م فغيك  س    كس ـسالف  لح
منكق  كس  لطئك ل  تكعفىكأقسل ك ه ي كخ  كس خمس كسيلمككدكقيم كسالس    ـععـععمك سديـععـععـععي عشر  التاسع الفصل 

كسألو ىكمنك  ك ه ك.
ك  أمينكأعوسعهكضدكحوسدثكس    .س وق يكيف ئمكس مس   ك:العشرون الفصل

يلمكخلصع كأئ  لف كأعوسعهكس م وسجدينك ل م عع   كأنكيوف كعفىكس مسعع   كس وق يكي اينكك:الواحدالعشللرون الفصللل

كمميئةك  قلك ألعمواجكس ايكسيقلكإعدسدلك لإلدس ةكس  عي ك ل  فدي .ك ل ةوكالطقكومعلسباستك ونك
  قديمكقلطم كفيكسألعوسنكس اينكسععي و ونكمسععلعد هكفيكس ام ككس مسعع   كس وق يككيف ئم:كالناني والعشللرونل الفصلل

ما ف ك إمضععلطهكوم فوق ك صععو ةكمنك  لقلتك ا ي همكوا ككسالسعع    ك يف كمدةككس مسعع  ف كمنكق فهك ل م عع   
عدوقك ةكسإلدالمك ملكي يدك سجيفهمكك ل صملككض وفيكظ فكأس وعكمنك ل يخكعمفي كس    يتككسإلدس ةكس  فدي كإ ىك

 ملكيف ئمك  قديمكإ ال ك  ل يكإ ىكع  كس مصفح كحو ك  كعمفي ك  يي كفيكس قلطم كس و عيك فضملنكسإلج ملعيكك
كلت ا س وق يكوي حم كس مسععع   ككسعععلع كمنكعمفي كس   يي كخ  كأج كأقصعععللككثملعي كوكأ  اونكس ما و ةكوا كك

ك.مهك هاسكسإلع مكفيكسإل لن  كملكيعج كعنكعدمكقيل
أيلمكك فم ععع   كس ام ك لم س وق يكس  قكس   فلنكس م القدسنكعفىكأنكي و ىكس مسععع   ككالعشلللرونالنالث و الفصلللل

سألس وعكمنكس سلع كس ثلمع كص لحلكإ ىكس سلع كس وسحدةك ادكمع صفكس في كك ل عس  ك  لم كف  ةكسالس    كس م ل ك
كإ يهلكأع ل.ك

ك.كإقلم كح  تكعمومي كأوكخلص كمهملك لنكعوعهلكس وق يككيحج كعفىكس مس   :والعشرون الرابعالفصل 
كيحج كسس    كس م لنك م يت.والعشرون: الخامس الفصل
يحج كإحل  كحقوقكسسعععع    كس اقل كس م مث كفيكم عععع   كس  فدي ك مع ئلكس الطف ك:و العشللللرون السللللادس الفصللللل

ك.وس    كإ ىكس  ي كو أيكوجهكمنكس وجول
ي اهدكس مس   كس وق يك ل اعليـعععع ك ل م  ـععععبكس صحيك فم    كموضوعكس  سويـععععغكوكك:و العشرون السابع الفصل

س م   لتكسألخ يكوكس قيلمك مخ ففكأعمل كس صعععععيلع كس  ئم كوكس محلفظ كعفيهلكوكا ككعفىكع ق هكس خلصععععع ك ملك
لد ةكعنكسعععععومكإسععععع    هلكمنك  فك وسدكي اينكعفيهكإع مكسإلدس ةكس  فدي ك   كسإلخ التكوس  جلوئستكس صععععع

كس مع ئلك.
منكس سا كسإلف  لحيك ديكبالمائة  03الكي خصكفيكس م ل   كفيكس    كإالك ادكدفلك: و العشرون لنامنالفصل ا

ك .  كمنك خفدتك ام هكديونك فدي(سوسمك ص  كم ل  ةكأوك موجبك و ي ك)وكيمعلكمنكس م ل   كس قل ضكس  فديك
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ىكماينكإضععلف كإ عفىكس  لطئك لسعع    كس م عع   كأنكيلمنك ديكقل ضك فدي كس مهدي ككو العشللرون التاسللعالفصللل 
اليقلكإ جلعهكإ ىكقيمة  االسلللللللتغالل للمدو الم كورومن  ( % 03بالمائة )  03ضعععععععملعلكعهلطيلكقد لك:س   سمك

ك.سس ه ككس ملمكوس  ه  لمكصلح هكإالك ادكسع هلمكمدةكسالس    كوإ  سمكام هكمنكفل و ست
ك قومكس  فدي ك    يئكعدسدستكس ملمكوس  ه  لمكوقيم كسالس ه ككمحمو  كعفىك لر كس مس   .:النالنون الفصل

 وسج ل هكأوك أحدكفصععو كراسكس   س كأوكس   لبكملكيخ ككس وق يكععدكإخ  كس مسعع   :الواحد والنالنونالفصللل 
كدونكحلج ك ف ع يهكعفيه.كفسخكعقدكسإلس    كس وق يككةكفلعهكيحقك ف فدي  لألخ قكس حميد

عفىكس مسعععععع   كس وق يكإخ مكس م  يك مج دكسع هلمكمدةكسالسعععععع    كس محددةكو فلك:الناني والنالنون الفصللللللل

كمهملك لنكعوعهك.كس  جهيئستكس  ل ا ك هكدونكس م ل   ك أيك اويض
أوكعدمكإ ملمهكإج سمستكإ  سمكعقدكسإلس    كس وق يكفيككفيكصو ةكع و كس  لطئك ل    :كالفصل النالث والنالنون

سلع كمنك ل يخكإج سمكس    كفإعهكيقلكإحل  كحقك سويغكسإلس    كس وق يكإ ىكس مئسيدكس ثلعيكس ايكيفيكك02ظ فك
م ل عععع ةكس  لطئكسألصععععفيكملك حمي كراسكسألخي كغ سم ككع و ك سععععلويكس  ل قك ينكمافومكس   سمكسألو كوكمافومك

كسمككس ثلعيكملكحجئكس مافومكس ملمنك ديكس قل ضكس  فديك.كس   
راسكس   س كفإعهكيم نكإخ سجككس مسعععع   كفيكصععععو ةكملكإاسكوقاتكمخل   كألحدك عودك:الفصللللل الرابع والنالنون

عفىكا ككفإنكس   فينكخصصلكص سح كأرفي كس عظ ك فمح م كسإل  دسطي ككس وق يك مق ضىكح مكإس اجل يكوك علم
ك.كس م  مك ينكس   فينكسط  هلكس اقل ك   كعئسعكمهملك لنكعوعهكفيكموضوعكس اقدكس موجودك د

الكيم نك فمسععع   كس وق يكس  ععع وعكفيكس ام كإالك ادكس حصعععو كعفىكس موسفق كعفىككالفصلللل الخامس والنالنون
س   و ككوكك  س ك  و كسس    كس م    كمنكس سف كس مخ ص كوالكي ل ككفيكس    كإالكمنك  وف كفيهكسألرفي ك

ك.س قلعوعي 
يفكو كفإعهكيم نك وظفيكصو ةكمخل   كس مس   كس وق يكألحدكفصو ك  س كس   :الفصل السادس والنالنون

في صورو عدم العناية بالمنطقة الخضراء (كك+)ككد 023نظافة المحيط  عدم في صورو لآل يك:ك)خ ليلكمل ي ك
 233)تجاوز المساحة المرخص فيها حسب المنال في صورو+)ككد ( 233من حيث تقليم ا شجار و الري ) 

ك.كككدونكإع  ل كس خ ليلكس قلعوعي كس معصوصكعفيهلكضمنكس قوسعينكس صلد ةكفيكس   ض(د
ك.س مس   ك سجي ك حم كعفىس س  لم  وكمال يم خلص كس جميلكس مصل يفك:ككالفصل السابع و النالنون

 التدخالت:

 إلى التنصيص على ضوابط البروتكول الصحي بكراس الشروط. يدعو : السيد سهيل الشيخ الزوالي 

 ضرورة استغالل شهر جانفي لتهيئة المركب الصحي.  :السيد هاجر البكوش 

 تتساءل عن عدم إعداد التصور الهندسي الجديد للمشربة.  :السيدة لمياء العيوني 

 المذكرة المصاحبة في انتظار إعداد يقترح الموافقة على التسويغ وفقا لكراس الشروط و :السيد سامي عالية

 التصور.

 لقد تم تكليف السيدة رئيسة لجنة التشاركية من قبل لجنة مشتركة إلعداد استبيان حول استثمار  :السيد خالد العراك

 وتوظيف عقار المنتزه والعمل مع المجتمع المدني. 

 فيما يخص التدابير ل المشربة من كراس الشروط المنظم الستغال 00ر إلى الفصل : يشيالسيد حسن بنور

 ساعة. 04ساعة عوضا عن  40المتعلقة بالضمان االجتماعي ومدة 

 فضاء األلعاب يجب أن تصادق عليها البلدية وااللتزام التسعيرة المعتمدة في المشربة و :السيد الهادي سنان

 تهيئة المركب الصحي.  معأد  48افتتاحيا قدره  اويقترح سعر المراقبةة يبالمساحة المشغولة وتفعيل آل

 السعر االفتتاحي معقول. :السيدة هاجر البكوش 

 أد وتركيز كاميرا مراقبة.08افتتاحيا قدره  ايقترح سعر :السيد سامي عالية 

 0802شهرا من غرة فيفري  22المصادقة على كراس الشروط المنظم لتسويغ مشربة الطفل والعائلة لمدة  :قرار المجلس

 صوتا.  20أد بـ 08بسعر افتتاحي قدره  0802ديسمبر  02إلى 

 لمياء العيوني وتحفظ السيد محمد الشاهد.  –فتحي بن زينب  –واعترض كل من السادة والسيدة: الهادي سنان 

 بالمهدية وفقا لما يلي: : السيد سامي عالية يقدم مشروع اتفاقية مع نادي التنسمالعب التنس -ب

 أمضى هذا االتفاق بين:

 * الطرف األول: بلدية المهدية ممثلة في شخص رئيسها السيدة: فائزة بوبكر 
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* الطرف الثاني: نادي المهدية للتنس ممثل في شخص رئيسه السيد: عبد السالم الجمالي مقره االجتماعي نهج ابن 

 المهدية.  –رشد 

مسة منها مصنفة وآخر ملعب صغير( : توضع المنشاة الرياضية مالعب التنس بالمهدية )ستة مالعب خالفصل األول

على ذمة نادي التنس بالمهدية الستغاللها في تكوين الشبان في اختصاص كرة المضرب لمدة سنتين قابلة للتجديد 

 برضا الطرفين.

: العقار هو ملك بلدي يخضع لمراقبة البلدية متى شاءت ذلك بالتنسيق مع هيئة النادي وال يمكن إدخال الفصل الثاني 

 ويرجع إلى البلدية بعد انتهاء المدة دون أي تعويض. تغيير عليه إال بعد ترخيص منهاأي 

ويتكفل النادي بالمحافظة على العقار واالعتناء به صيانة وتعهدا ويتحمل تكاليف استهالك الماء والكهرباء وأي 

 مسؤولية لألضرار التي قد تنشا بمناسبة نشاطه ويحجر على هيئة النادي تحوز مفاتيح األبواب الخارجية للمنتزه. 

إدارة المنتزه وال يمكن استغالله من قبل النادي إال  ( المصنف تحت تصرف5يبقى الملعب رقم ) الفصل الثالث:

 بمقتضى رزنامة استغالل تضبط مع مدير المنتزه يراعي فيها نشاط النادي والدورات الوطنية والدولية. 

يمنع منعا باتا القيام بأي نشاط داخل المالعب بدون حضور إطار مشرف من النادي )بالنسبة للمالعب  الفصل الرابع:

 التي في عهدته مباشرة(. الخمسة

 : تلتزم هيئة النادي باحترام كل بنود االتفاق ويلغى في حال اإلخالل بأحدها.الفصل الخامس

: البلدية في حّل من كل مسؤولية مدنية أو جزائية جراء األضرار التي يمكن أن تنشا عن تعاطي الفصل السادس

 ذكورة ومحيطها.النشاط الرياضي للمنخرطين ولمرافقيهم بالمالعب الم

وفي صورة توقفه عن النشاط ألي سبب تسترجع البلدية عقارها دون قيد أو شرط وال يترتب عن هذا االستغالل أي 

 حق عيني. 

 التدخالت:

 من مجملها. %21: يجب استخالص مداخيل عن الدورات الدولية بقدر ابراهم بن السيد هيثم 

 مالعب للبلدية. 80سنوات غير منطقية ويقترح تخصيص  عشرالمدة المقترحة  :السيد الهادي سنان 

 المعلوم المستوجب الستغالل المالعب وجب اعتمادها. :السيدة لمياء العيوني 

 الهدف لهذه الجمعية هو النهوض برياضة التنس وتنمية قدرات الشباب واألطفال في هذه  :السيدة دليلة القمودي

 الرياضة.
المصادقة باإلجماع دون اعتراض على إبرام اتفاقية استغالل مالعب التنس بعقار منتزه العائلة والطفل  :قرار المجلس

" ظيفهالمنتزه وتوالستثمار  يمشروع المستقبلاليمكن إدراج مالعب التنس ضمن "مجانا وإلغاء ما ورد بالفصل األخير 

وإدخال  ع على الذمةدون تعويض بعد انتهاء مدة الوض نسالفضاء المخصص لمالعب التمع التأكيد أن البلدية تسترجع 

 شكيلة والجوهرية الالزمة. التعديالت ال

 :  طرح مبالغ بعنوان معلوم استغالل المنشآت الرياضية البلدية من طرف األكاديميات -ج

 دم الموضوع وفقا للمذكرة التالية :السيد سامي عالية يق

 لخميساالمنعقدة يوم الشباب و الرياضة و الطفولة داء الرأي مقترح لجنة البلدي إلب المجلسالمعروض على جناب "

في ما يتعلق بطلب األكاديميات المستغلة للمنشآت الرياضية إعفاءها من دفع معلوم شهري أكتوبر     0808ديسمبر  0 

شآت الرياضية )أكاديمية توقفت األكاديميات المستغلة للمن 21.حيث أنه على إثر انتشار مرض كوفيد  0808و نوفمبر 

،رغم أنهم قاموا   0808جوان -ماي-أفريل-أكاديمية أجاكس( عن النشاط خالل أشهر مارس–أكاديمية األمل –النخبة 

تم تمكينهم من تعويض معلوم حصص  مسبقا . و برجوعهم للنشاط خالل شهر جويلية 0808بدفع معلوم شهر مارس 

 . 0808شهر مارس الغير منجزة خالل هذا الشهر ، و قاموا بدفع معلومي شهر أوت و سبتمبر 

و أكاديمية أجاكس  0800تحت عدد  08/22/0808و قد تقدمت أكاديميتي  النخبة واألمل بمطلب مشترك بتاريخ   

نظرا  0808معلوم اإلستغالل لشهري أكتوبر و نوفمبر  حول طلب إعفاءهم من دفع 0/20/0808بمطلب بتاريخ 

للظرف الوبائي التي تمر به البالد ما أثر سلبا على نشاطهم و تراجع ملحوظ في عدد األطفال المنخرطين و كذلك 

 للظروف المناخية بالنسبة ألكاديمية أجاكس لكرة القدم .

هذه المطالب ،   0808ديسمبر  0الطفولة المنعقدة يوم : تدارست لجنة الشباب و الرياضة و  اقتراح اللجنة     

– جويلية–جوان –ماي –واقترحت إعفاء هاته األكاديميات من دفع معاليم األشهر المذكورة لتوقف النشاط )أفريل 
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 ظأكتوبر ( دعما للمجهودات الوطنية و المحلية في مكافحة انتشار وباء الكورونا ، و كذلك للتراجع الملحو –سبتمبر 

 ". 0808لنشاط هذه األكاديميات بالنسبة لشهري أكتوبر و نوفمبر 

 

 : المصادقة باإلجماع على ما ورد بالمذكرة المصاحبة.قرار المجلس

 واختتمت الجلسة على الساعة السابعة والنصف ليال

 وحرر بتاريخه                                                                   

 رئيسة البلدية                                                                                             

 فائزة بوبكر                                                                                              


