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  بلدية المهدية

 محضر جلسة عمل للمجلس البلدي 

 الخميس 10 ديسمبر 9102 

على الساعة  9502ديسمبر  50انعقدت بمقر بلدية المهدية جلسة عمل للمجلس البلدي وذلك يوم الخميس 

الخامسة مساء أشرفت عليها السيدة فائزة بوبكر رئيسة البلدية وحضرها كل من السادة والسيدات أعضاء 

 :  المجلس البلدي

 المساعد األول : أحمد رشاد خميس  -

 الثاني المساعد : إكرام ريش -

 المساعد الثالث : سهيل الشيخ الزوالي -

 المساعد الرابع : دمحم الهادي بن الشيخ -

 رئيس دائرة الزهراء: دمحم الشاهد -

 رئيس دائرة هيبون: حسن بنور -

 عضوة : هاجر البكوش -

 عضوة : وداد سعد الظريف -

 عضوة : ريم الزوالي -

 عضو : الهادي سنان -

 عضو: فتحي بن زينب -

 عضو : سامي عالية -

 عضوة: رشيدة الصفاقسي -

 عضو : أنور الجبالي -

 عضو : رضا الشوك -

 عضو : سمير الزواري -

 عضوة: لبنى الزواري -

 عضوة : عبير الباجي -

 عضو : طارق الحنشة -

 عضو : أنيس العماري -

 عضوة : لمياء العيوني -

 عضوة : دليلة القمودي -

 : وتعلقت محاور جدول األعمال بما يلي

 المصادقة على لزمة سوق الدواب  -0

 إشغال موقع بالملك العمومي البحري  -9

 : توافق السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي المحاور التاليةبكما أضيفت لجدول األعمال ي

 داء الرأي حول ضبط الحدود الترابية لبلدية المهدية بإ -0

 الغ بعنوان المعلوم على العقارات المبنية وغير المبنية طرح مب -9

في مستهل الجلسة أعلمت السيدة رئيسة البلدية بأخر المستجدات فيما يتعلق بالسير اليومي للعمل البلدي كما 

بمقر الديوان الوطني للتطهير بتونس  9502ديسمبر  50مواكبتها جلسة عمل يوم األربعاء أشارت إلى 

 . مشروع انشاء محطة للتطهير بالمهدية خصصت لمتابعة

كما ذكرت السادة والسيدات الحضور بتوجه المجلس البلدي نحو إعداد برنامج عمل للمدة النيابية المتبقية 

ج يضم كافة محاور العمل البلدي وأشارت أنها تكلف السيد الكاتب العام للبلدية إلعداد برنام. للمجلس البلدي

 . واإلدارة عمل من أعضاء المجلس البلديفي ذلك مع فريق  وينسق

 .انطلقت أشغال الدورة وفقا لآلتيو

 : المصادقة على لزمة سوق الدواب -0

 :فتحي بن زينب عضو لجنة التبتيت الموضوع وفقا للمذكرة المصاحبةقدم السيد 
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سوق الدواب بالمهدية عن  الستلزام معاليم 9502سبتمبر  50اجتمعت لجنة تفويض المرافق العامة بتاريخ 

 99طريق بتة عمومية بالمزاد العلني للمرة الثالثة المعلن عنها ضمن اإلعالن الصادر بجريدة الشروق بتاريخ 

 .وذلك بعد أن تم إجراء بتتين ععمومية بالمزاد العلني وكانت غير مجدية 9502نوفمبر 

ن عدد األشخاص الذينتولوا خالص معلوم المشاركة وخالل انعقاد الجلسة تم التثبت مع قابض بلدية المهدية ع

حضر نيابة )الصادق بن زيد  –خليل الدقداقي  –عادل القعليش : مشاركين وهم السادة  50حيث كان عددهم 

 .يوسف فرحات وحضر كل المشاركين –( عنه السيد المولدي الدقداقي بمقتضى توكيل

توفر جميع الوثائق المطلوبة تم قبول جميع المشاركين في  وبعد فتح الظروف الخاصة بالمشاركين والتثبت من

دينارا إلى أن  000,006555: عملية التبتيت حيث انطلقت عملية المزايدة بينهم انطالقا من السعر االفتتاحي

 .أد وهو آخر مبلغ اقترحه السيد عادل القعليش 00وصلت إلى مبلغ 

المتعلق بمجلة الجماعات المحلية  9504لسنة  92اسي عدد من القانون األس 909و  40وعمال بأحكام الفصل 

 .فإن المجالس البلدية تختص في إقرار نتائج عمل اللجنة المكلفة بإجراء استلزام المعاليم

 المصادقة باإلجماع على لزمة سوق الدواب وفقا للتقرير المصاحب مع تحفظ السيد دمحم الشاهد : المجلس قرار 

 : العمومي البحري إشغال موقع بالملك -9

السيدة رئيسة البلدية تقدم الموضوع مشيرة أنه في إطار خلق فضاءات ومواقع ترفيهية للشباب خالل موسم 

والسيما الشباب  الشرائح العمريةالربيع والصيف تتماشى والطابع المميز لمدينة المهدية تكون قبلة لمختلف 

 .واألطفال

 .للملك العمومي البحري والمتاخم لمنتزه العائلة والطفل لهذا الغرضدرست فكرة إشغال الفضاء التابع 

 .استغالل جزء من هذا الفضاء للعبورفي المقابل طالب صاحب نزل المهدية بيتش ب

 00ودورته بتاريخ  9502ماي  90وبمناسبة عرض المطلب على أنظار المجلس البلدي في دورته بتاريخ  

كالة حماية الشريط قرر ضرورة حصول صاحب نزل المهدية بيتش على ترخيص في ذلك من و 9502جويلية 

 .الجاري به العمل الساحلي وفقا للتشريع

 50ميس المساعد األول لرئيس البلدية أنه حضر يوم الثالثاء ولدى تناوله الكلمة بين السيد أحمد رشاد خ

 ريط الساحلي أين تم االطالع على التشريعجلسة عمل بمقر اإلدارة الجهوية لوكالة حماية الش 9502ديسمبر 

 . المنظم الستغالل وإشغال وحماية الشريط الساحلي

 :وبعد النقاش من كل الحضور قرر المجلس

 0220لسنة  00ومي البحري يخضع للتشريع الجاري به العمل وال سيما القانون عدد الملك العمإن أشغال 

 .المتعلق بالملك العمومي البحري والنصوص التي نقحته

وعليه فإن اإلشغال فيه من قبل الخواص أو الهياكل العمومية يخضع لضوابط القانون المذكور وبالتالي لمبدأ 

ي هو من ضمن الصالحيات المشتركة التي تتمتع بها البلدية وفقا للفصل المساواة والتصرف في الشريط الساحل

من قانون الجماعات المحلية وبالتالي ال يمكن الترخيص فيه إال بإذن مشترك بين البلدية والهياكل  900

 .العمومية ذات النظر

 : المعهد األعلى للدراسات التكنولوجيةاتفاقية مع  -0

حيث اقترحت إبرام اتفاقية شراكة بين بلدية المهدية والمعهد العالي السيدة لمياء العيوني تقدم الموضوع 

للدراسات التكنولوجية بالمهدية ويتمثل موضوع االتفاقية حول الشراكة في ماجستير الصناعة المندمجة 

master co-construit   في أنترنات األشياءinternet des objets تشمل  والتي: 

 النقل الذكي 

 ارطة الذكيةالخ 

 المدينة الذكية 

  005الصناعة 

وعمليا تهدف إلى تنمية المهارات التقنية في مجال أنترنات األشياء من حيث المواصفات والبرتوكول والسالمة 

 .والتطبيقات والمعلومات الكثيفة والشبكات ذات الصلة
على أن يتم دراسة العناصر بكل دقة  المثيلمن هذا م اتفاقية الموافقة من حيث المبدأ على إبرا: قرار المجلس

 .والنظر فيها خالل جلسة أخرى للمجلس
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 : طرح مبالغ -0

 :وفقا للمذكرة والجداول المصاحبة السيد أحمد خميس يقدم الموضوع

على العقارات  ة على وجه الخطأ بعنوان المعلوملديون البلدية من المعاليم المثقلفي إطار الحرض على تطهير ا

 .المبنية واألراضي غير المبنية

 ,0240أفريل  90وتبعا لمحضر فك اإلدماج الذي تم بين بلدية المهدية وبلدية رجيش بتاريخ 

تبين لنا ان العقارات المبنية وغير المبنية التي كانت تابعة للمجال البلدي بالمهدية والتي انتقلت بصفة قانونية 

ضمن جداول  9502ال تزال مثقلة إلى غاية سنة  إلى المجال البلدي لبلدية رجيش بمقتضى المحضر المذكور

 :يستوجب الطرح وذلك تبعا للجداول التالية  التحصيل البلدية لمدينة المهدية وهو ما يعتبر خطأ إجرائيا

 
إسم  المعـــــرف العنـــــــوان المعلوم السنوي الدين المتخلّـــــــــــد

 المـــــالك
العدد 
 الدين المتخلّـــــــــــد الدين الرتبي

 

001.111 
 9100ــــ  9112

9102/9102 

9102/9102  

ـدد 2129نهج عـ 20.111

بشارع فرحات 
 حشاد

دمحم بن  000200102111
الصادق 
 موسى

10 

2.220.201 

 

 9112ــــ  0222

 9102ــــ  9100

ـدد 2129نهج عـ 202.111

بشارع فرحات 
 حشاد

شركة  000200122111
العلف 
 المركب

19 

 9112ـــ  0222 292.111

 9102ــــ  9100

ـدد 2129نهج عـ 29.111

بشارع فرحات 
 حشاد

شركة  000200109111
فيترو 
لصنع 
 البلور

12 

 9112ـــ  9112 222.911

 9102ـــ  9100

ـدد 2120نهج عـ 22.211

بشارع فرحات 
 حشاد 

حبيب بن  000200091111
علي بن 
محمود 
 ستاي

10 

 9112ــــ  0222 0.121.022

 9102ــــ  9100

ـدد 2120نهج عـ 221.111

بشارع فرحات 
 حشاد

محمود  000200121111
بن علي 

 ستاي

10 

 9112ــــ  9112 222.111

 9102ــــ  9100

ـدد 2120نهج عـ 20.111

بشارع فرحات 
 حشاد

دمحم بن  000200011111
علي 
 ستاي

12 

 9112ـــ  9112 0.001.111

 9102ــــ  9100

ـدد 2120نهج عـ 091.111

بشارع فرحات 
 حشاد

دمحم فتح  000200001111
 هللا

12 

0.001.111 9112 

 9102ــــ  9100

ـدد 2202عـممر  020.101

بشارع فرحات 
 حشاد

الشركة  000220191901
العامة 

للموبيليا 
 والتزويق

12 

 9112ــــ  9111 9.201.111

 9102ــــ  9100

ـدد 2202ممر عـ 901.111

بشارع فرحات 
 حشاد 

شركة بال  000220192921
بوا 

 للخشب

12 

ـدد 2202ممر عـ 092.211 9102ــــ  9112 0.002.201

بشارع فرحات 
 حشاد

صالح بن  000220112111
حسين بن 

خليفة 
 عمار

01 

 9100ـــ  9112 201.901

ـ  9102ـ  9102

 9102ـ  9102

ـدد 2120نهج عـ 090.101

بشارع فرحات 
 حشاد

دمحم نجيب  000220100111
 الحفيان

00 

 الجملــــــــــــــة 02.992.202

 
صندوق  المبلغ الراجع  المتخلّـــــــــــدالدين  المعلوم   إسم  المعـــــرف العنـــــــوان العدد 
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تحسين 
 مسكن

 الرتبي المـــــالك السنوي للبلدية 

ــ  0220 9900055 0000955 000,55

9502 

ممر  20,55

ـدد 0200عـ

بشارع 
 فرحات حشاد

ورثة حميدة  000002550550
بن صالح 
 القيزاني

50 

ــ  0220 00,0055 9950455 0050055

9502 

نهج  000055

ـدد 0200عـ

بشارع 
 فرحات حشاد

آمنة بنت  000002504550
حسن بن 
 رمضان

59 

ــ  0220 00,0055 9950455 0050055

9502 

نهج  000055

ـدد 0200عـ

بشارع 
 فرحات حشاد

الهادي بن  000002599550
حسن 
 البرقي

50 

ــ  0220 00,0055 9950455 0050055

9502 

نهج  000055

ـدد 0200عـ

بشارع 
 حشادفرحات 

فوزي بن  000002509550
حمدة 
 عرجون

50 

ــ  ,950 9500520 0000,00 040095

9502 

شارع فرحات  040002
حشاد 

 ـدد 005عـ

ورثة صالح  505000005550
بن سالم 

 واجة

50 

ــ  ,950 ,020000 ,000050 040095

9502 

شارع فرحات  040002
حشاد 

 ـدد005عـ

ورثة صالح  505000005559
بن سالم 

 واجة

5, 

ــ  ,950 0400,04 0000009 ,00095

9502 

شارع فرحات  040002
حشاد 

 ـدد 005عـ

ورثة صالح  505000005550
بن سالم 

 واجة

50 

ــ  9550 9000555 0000555 090555

9502 

ممر  000055

ـدد 0,00عـ

بشارع 
 فرحات حشاد

دمحم بن علي  505040550550
 الورفلي

54 

ــ  9559 9000555 0,00,55 4,0055

9502 

ممر  000055
ـدد 0,00عـ

بشارع 
 فرحات حشاد

دمحم بن علي  505040550550
 الورفلي

52 

ــ  9550 000555 040555 900555

9502 

ممر  00455

ـدد 0,00عـ

بشارع 
 فرحات حشاد

دمحم بن علي  505040550550
 الورفلي

05 

 الجملــــــــــــــــــــة                      9.220.902 0.020.220 202.902

  

الموافقة باإلجماع على طرح المبالغ الواردة بالجداول المصاحبة وفقا للتراتيب الجاري بها : قرار المجلس

  .العمل

 : الحدود الترابية لبلدية المهدية -0

بمقر  9502ديسمبر  00لما تم تداوله في جلسة العمل المؤرخة في السيد طارق الحنشة يقدم الموضوع وفقا 

بلدية بحضور كل من السيد طارق الحنشة رئيس لجنة التهيئة العمرانية والسيدة إيمان عمار رئيسة مصبحة 

التراخيص والتهيئة العمرانية و السيد عبد العزيز العايب مهندس مساعد ببلدية المهدية حيث أفاد انه على إثر 

فيما يخص  90/05/9502بتاريخ  2505ورود مكتوب من اإلدارة الجهوية للتجهيز واإلسكان بالمهدية عدد 

المصادقة على تنقيح الحدود الترابية لبلدية المهدية المقترح من طرف المركز الوطني لالستشعار عن بعد 

 ,للدرس وإبداء الرأي
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د مختلفة بالنسبة للحدود الترابية السابقة المصادق عليها وبعد الدرس من قبل الحضور في الجلسة تبين أن الحدو

وعلى مستوى بلدية ( ذ و د و خ)على مستوى كل من بلدية البقالطة في النقاط التالية  9550فيفري  ,9بتاريخ 

 ,(س و ص و و ر)رجيش 

لجهوية للتجهيز ومراسلة كل من الوالية واإلدارة ا وعليه تم اقتراح عرض الملف على أنظار المجلس البلدي

واإلسكان وبلدية البقالطة وبلدية رجيش ووزارة الشؤون المحلية للبيئة والمركز الوطني لالستشعار عن بعد 

إلصالح األخطاء الواردة بالخريطة المقترحة والتشبث بالحدود الترابية السابقة والمجاورة لبلدية البقالطة 

 .ورجيش

ورة اقترحت توسعة الحدود الغربية التي تشمل شيبة وأوالد عمار كما تجدر اإلشارة أن جلسة العمل المذك

 .والدخيلة

ملة ويمكن إجراء تعديل من الجهة التمسك بالحدود القديمة للحدود الترابية لبلدية المهدية كا: قرار المجلس

وزارة وفقا لهذا وفقا لما ورد بالمثال المقدم من وزارة الشؤون المحلية والبيئة وإعداد إجابة إلى الالغربية 

 . القرار

 : قلع األشجار -,

رت كبيرة أضالسيد حسن بنور رئيس لجنة النظافة يقدم الموضوع مبينا أن مفترق وسط هيبون تكسوه أشجار 

 المقترح قلعها كلها وأنه تم عرض الموضوع على لجنتي الصحة والنظافة انيهم وباألجوار من السكان ومب

الموافقة على قلع األشجار بمفترق هيبون ورفع المضرة عن األجوار شرط احترام اإلجراءات  :قرار المجلس

 . المعمول بها في هذا الشأن

 واختتمت الجلسة على الساعة الثامنة ليال

 وحرر بتاريخه                                                                                 

 رئيس البلدية                                                                                              

 فائزة بوبكر                                                                                              


