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 بلدية المهدية

 2020الدورة العادية الثانية لسنة محضر جلسة 

 2020ماي  30السبت 

 ,2018لسنة  29تطبيقا لمقتضيات مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون األساسي عدد 

 ,2526تحت عدد  2020ماي  22الموجهة إلى السادة أعضاء المجلس البلدي بتاريخ وتبعا للدعوة الكتابية 

على الساعة العاشرة صباحا  2020ماي  30التأمت الدورة العادية الثانية للمجلس البلدي بالمهدية يوم السبت 

 أعضاء المجلس:  اتبقصر البلدية أشرفت عليها السيدة فائزة بوبكر رئيسة البلدية وحضرها كل من السادة والسيد

 أحمد رشاد خميس: المساعد األول  -

 إكرام ريش: المساعد الثاني  -

 سهيل الشيخ الزوالي: المساعد الثالث  -

 محمد الهادي بن الشيخ: المساعد الرابع  -

 حسن بنور: عضو -

 هيثم بن ابراهم: عضو  -

 هاجر البكوش: عضوة  -

 لبنى الزواري: عضوة  -

 ف: عضوة وداد سعد الظري -

 محسن كريم: عضو  -

 عبير الباجي: عضوة  -

 نسرين خليفة منصور: عضوة  -

 الهادي سنان: عضو  -

 كريمة قاسم: عضوة  -

 رضا الشوك: عضو  -

 أنيس العماري: عضو  -

 محمد الشاهد: عضو  -

 فتحي بن زينب: عضو  -

 ريم الزوالي: عضوة  -

 سامي عالية: عضو  -

 خالد العراك: عضو  -

 نجالء الزوالي: عضوة  -

 دليلة القمودي: عضوة  -

 لمياء العيوني : عضو -

 وقد تغيب بدون عذر كل من السادة والسيدتين :

 رشيدة الصفاقسي –داليا المبروك  -سمير الزواري  –أنور الجبالي  –طارق الحنشة 

 قد تولى كتابة الجلسة السيد لطفي بوحمدة الكاتب العام للبلدية. و

اية هنأت السيدة رئيسة البلدية السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي بعيد الفطر وكافة أعوان البلدية في البد

 ومتساكني مدينة المهدية. 

وتوجهت بالشكر الجزيل إلى أعوان البلدية والعملة لمساهمتهم الفاعلة في تسيير المرفق البلدي خالل فترة 

 الحجر الصحي لمجابهة جائحة كورونا. 

ما شكرت مكونات المجتمع المدني على وقوفهم مع البلدية خالل الفترة الحرجة التي مرت بها المدينة بسبب ك

 الظرف االستثنائي وذكرت بالمناسبة بمختلف اإلجراءات والتدابير المتخذة للحد من انتشار العدوى. 
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 حظر جوالن( للحد من –تقيات منع التجمعات والمل –كما أشارت أنه نظرا للظروف االستثنائية )حجر صحي 

 . 2020انتشار العدوى لفيروس كورونا فقد استحال عقد الدورة التمهيدية الثانية لسنة 

 ثم تولت تذكير الحضور بجدول أعمال الدورة العادية الثانية وهو كاآلتي: 

 نشاط اللجان  -1

 نشاط الدوائر  -2

 إرجاع مبالغ( –إدراج اعتمادات  -2019مسائل مالية: )الحساب المالي لسنة  -3

 تنقيح قرار مجموع األعوان  -4

تغير  –مطلب متسوغ مشربة الطفل والعائلة  –مسائل عقارية واقتصادية: )مطلب مستلزم مأوى السيارات  -5

 صبغة عقار( 

 مسائل مختلفة:  -6

 مراجعة عملية احتساب معلوم حجز  –أ 

 بعث ملعب حي  –ب 

 غلق المنفذ المؤدي إلى الملك العمومي المحاذي لمنتزه العائلة والطفل  –ج 

 مثال تهيئة منطقة التوسع شيبة -د

 .وقد وافق المجلس البلدي باإلجماع على جدول اعمال الدورة المشار إليه أعاله

اإلجراءات حول الوقاية للحد من انتشار عدوى السيدة رئيسة البلدية إلى أهم  قبل االنطالق في المداوالت أشارت

 : من خالل التقرير التالي فيروس كورونا

  حول اإلجراءات الوقائية المتعلقة بتعليق أنشطة  2020مارس  12جلسة عمل للمجلس البلدي بتاريخ

األسواق األسبوعية واألنشطة الرياضية وغلق قاعات األفراح والحمامات وفضاءات األنترنات وقاعات 

م أصحاب المحالت التجارية باتخاذ التدابير اوالت للمقاهي وإلزااأللعاب ومنع استعمال الكراسي والط

قبل صدور المنشور الخاص بالحجر  صحاب النزل إلسداء الخدمات للمقيمين فقطالوقائية وإلزام أ

 .الصحي

  بالتنسيق مع اإلطارات البلدية وتزامنا مع الحجر  2020مارس  22جلسة عمل للمجلس البلدي بتاريخ

الصحي الشامل وحظر الجوالن وتم اتخاذ جملة من القرارات تتمثل في ضمان سير المرفق العام 

وخدمات النظافة واتخاذ جملة من اإلجراءات الوقائية تتعلق بتوفير أزياء الوقاية وخاصة لعملية  اإلداري

دفن الموتى بمرض الكورونا والمصادقة على إجراءات استثنائية للتصرف المالي حول الشراءات 

 المستعجلة المتعلقة بالوقاية من هذا الفيروس.

  حول متابعة مجهود البلدية للتصدي للوباء وتنظيم  2020 أفريل 11جلسة عمل للمجلس البلدي بتاريخ

 تدخل البلدية بخصوص عمليات الدعم االجتماعي.

  حول تنظيم إطعام الطلبة األفارقة وعدد من األمنين. 2020أفريل  16جلسة عمل بمقر البلدية بتاريخ 

  ي أعضاء المجلس البلدعقد عديد جلسات العمل مع السلط الجهوية والمحلية بحصور رئيس البلدية أو

أو إطارات اإلدارية للتنسيق حول اإلجراءات العملية للتصدي للوباء ومن األنشطة نذكر تنظيم عمل 

سوق الجملة لألسماك من حيث التعقيم وتغيير التوقيت وتنظيم الدخول واالنتصاب ... وذلك بالتعاون 

 مع وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري.

 خالل فترة الحجر الصحي الشامل والحجر الصحي الموجه: اإلجراءات المتبعة

 .إحداث لجنة يقظة وإنصات أعضاؤها من المجلس البلدي واإلدارة البلدية 

 .التنسيق مع عديد صفحات التواصل االجتماعي ومواقع الواب إلبالغ اإلعالمات والبالغات 

  المشاركة فيCellule locale de lutte contre covid-19 
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 اد على آليات التواصل المباشرة مع المواطنين على غرار سيارة الدعاية واإلذاعات الوطنية االعتم

 والجهوية والمحلية.

  إعالم وزارة الشؤون المحلية بالمكلفين باالتصال ببلدية المهدية للتنسيق مع وزارة الشؤون المحلية عند

 الضرورة.

 والمراكز التجارية وعدد من الشوارع واألنهج. ضبط وتنفيذ برنامج دوري لتعقيم المؤسسات العمومية 

 .تنظيم توقيت رفع الفضالت المنزلية 

 تنظيم حملة لمقاومة الحشرات في األوكار وعن طريق الطائرة 

  تطبيق مختلف اإلجراءات التي تهم البلدية والتي جاءت بها األوامر الرئاسية أو األوامر الحكومية أو

شؤون المحلية والصحة والتجارة والوظيفة العمومية والشؤون القرارات الترتيبية لوزارات ال

 االجتماعية.

  تنظيم العمل الدوري إلطارات وأعوان البلدية خالل فترة الحجر الصحي لضمان الحد األدنى لسير

 المرفق العام. 

 .تسلم معدات وقاية من برنامج تدعيم بالتنسيق مع وزارة الشؤون المحلية 

  وتجميل في العديد من األحياءإنجاز حمالت نظافة 

  تنظيم عودة نشاط السوق األسبوعية ومنح التراخيص للمحالت المفتوحة للعموم خالل فترة الحجر

 كمامة ومعقم(. 4000الصحي الموجه بمختلف فتراته )توزيع 

 .قبول عينان مالية وعينية ومساعدات إجتماعية لتوزيعها على العملة وخاصة أعوان النظافة 

  تعاون المؤسسات العمومية ...( بال –المحالت التجارية  –أماكن التجمعات )أسواق البيع بالتفصيل تنظيم

 تنظيم الدخول ...( -تباعد اجتماعي –تعقيم  –مع المجتمع المدني : تحسيس 

 تنظيم حملة نظافة للمقبرة البحرية من قبل المجتمع المدني 

  انتصاب رحبة العيد 

 المداوالت :
 :نشاط اللجان  -1

 : نشاط اللجان -

 تولى السادة والسيدات ورؤساء اللجان تقديم تقارير حول نشاط اللجان كاآلتي: 

: قدمت السيدة هاجر البكوش رئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات -

 المتعلق بنشاط اللجنة خالل فترة الحجر الصحي:  الخدمات التقرير التالي

: مبادرة من بلدية المهدية والمجتمع المدني وعديد المتطوعين وبالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية افريل 05 -

 للتوقي من الفيروس. أمام المعتمدية والسادة العمد وكخطوة استباقية حتى نؤمن التباعد االجتماعي

تنظيم الدخول للسوق لمن بلدية المهدية بالتشارك مع الهالل األحمر وفوج كشافة هيبون : مبادرة افريل 09 -

 المركزية بالمهدية. 

ون لتحسيس المواطنين بضرورة عدم الذهاب إلى السوق الميقاف: من بين االحتياطات التي اعتمدتها ماي 15و14 -

ولتشجيعهم على لباس الكمامة قامت البلدية  إال للضرورة القصوى بلباس الكمامة وبضمان التباعد االجتماعي.

 كمامة على المواطنين بالسوق األسبوعية الخميس والجمعة.  4000بتوزيع عدد 

في إطار النظر في مطالب المواطنين لإلعانات االجتماعية ومتابعة  المهدية حضور دوري مع السيد معتمد - -

 نشاط اللجنة المحلية لمكافحة الجائحة. 

 والي المهدية والسيدة رئيسة البلدية. بمعية السيد ات بالسوق المركزية توزيع كمام  -

 :تخص مشاغل بعض المواطنين  اطاقتراح نق -

   الحجز بالمستودع البلدي 

  تطبيقها خاصة منها التجاوزات الحاصلة في فترة الحجر الصحي بتفعيل قرارات الهدم واإلسراع 
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  إرجاع مبالغ لمواطن قام بخالص معلوم رخصة بناء في الضعف 

  م حتى يتمكنوا  70إيجاد حلول سريعة واتخاذ قرار للمجلس ألصحاب األراضي والمساحات األقل من

 من البناء والسكن. 

  .مزيد توفير حاويات ببعض المناطق كبرج عريف 

 : تولى السيد فتحي بن زينب رئيس لجنة الشؤوناإلعاقة لجنة الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي -ب

 االجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة تقديم التقرير التالي: 

بمناسبة شهر رمضان المعظم أشرفت لجنة الشؤون االجتماعية على توزيع إعانات عينية إلى مستحقيها من  -

 هذه اإلعانات.عملة البلدية وتوجه بالشكر لكل من ساهم في 

 تحت إشراف بلدية المهدية قامت منظمة الهجرة الدولية بتوزيع إعانات للطلبة األفارقة المقيمين بالمهدية. -

الحضور الدوري مع معتمد المهدية للتنسيق بخصوص مطالب المساعدات االجتماعية للمتضررين من جائحة  -

 كورونا.

 ضور ثلة من أعضاء المجلس البلدي.توزيع الكمامات بإشراف السيد والي المهدية وبح -

 : قدمت السيدة لبنى الزواري رئيسة لجنة التعاون الدولي التقرير التالي: لجنة التعاون الدولي -ج

 فيما يلي فكرة عن أهم مكوناته: A.U.T.R.E.M.E.N.Tانخرطت بلدية المهدية في مشروع التعاون الدولي 

 عنوان المشروع            
      :A.U.T.R.E.M.E.N.T (Aménagement Urbain du Territoire pour REinventer les 

Mobilités et ENgager les Tunisiens) 

 : فكرة المشروع 
تتلّخص الفكرة األساسية للمشروع في العناية بحركة المرور وتنظيمها من خالل تنفيذ عديد األنشطة في عالقة 

 بالحركة المرورية.

(. اثنان يخصان: mobilité douceمسالك للتنقل الناعم ) 3لمهدية من هذا المشروع بتهيئة وتستفيد بلدية ا

األول: الفسحة الشاطئية "الحمراء" والثاني: الفسحة الشمالية بالمقبرة البحرية )قبالة البرج العثماني وصوال إلى 
 الميناء البونيقي(

(. route des crêtesهو الذي يمر بطريق المقاطع )هذا كما تستفيد بلدية المهدية من تهيئة مسلك ثالث و

( إلى جانب تخصيص فضاءات ترفيهية وأخرى piste cyclableوتشمل التهيئة خلق مسلك للدراجات الهوائية )

 لبيع منتجات األكلة الشعبية بالمنطقة. 

 :ميزانية المشروع 
  €   120,00 477 الميزانية الجملية الخاصة ببلدية المهدية

  € 000,00 36 الموارد البشرية 

  € 000,00 390 المشاريع النموذجية

 €   820,00 29 مصاريف غير مباشرة
 €   00,00 21 مصاريف طارئة

  ( الشريك الريادي: مدينة سترازبورغVille et Eurométropole de Strasbourg)  

 :شركاء المشروع 
 بلدية القيروان -
 بلدية المهدية -
 فرنسا –جمعية ألدا  -
  CEREMA (établissement public administratif Françaisمنشأة سيريما ) -
 CODATUجمعية كوتادي  -

 ( الشركاء الثانويينassociés) 
 UITP (union internationale des transports publics) 
 Club des villes et territoires cyclables 
 3M (Mahdia Mémoire de la Méditerranée) 
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 شطة المشروع:أن 
التصرف اإلداري والمالي: تكلف البلدية مجموعة من اإلطارات للسهر على تنفيذ المشروع وتعتبر  .1

 أجورهم بمثابة مساهمة ذاتية في تمويل المشروع 

تحسين القدرات: ضبط برنامج تكوين ورسكلة خاص باإلداريين والمستشارين البلديين في مجاالت  .2

 تتعلق بموضوع المشروع

 الفضاءات العمومية )المشاريع النموذجية( تهيئة .3

 توعية المواطنين: وضع خطة توعوية تتعلق بالسالمة المرورية .4

 إعالم وتواصل: وضع خطة اتصالية للتعريف بالمشروع وبمختلف األنشطة .5

اريين دمكن بلدية المهدية من اإليفاء بالتزاماتها تجاه المشروع فإنها مطالبة بتعيين فريق عمل من اإلتلتهذا و

د وهذا تفصيل للموارلبلدية يشرفون على تنفيذ جملة أنشطة المشروع. و تعتبر أجورهم مساهمة ذاتية من ا

 شرية التي ورد ذكرها في المشروع و حجم العمل المخصص له:الب

محمد بوصفارة مدير الشؤون القانونية والمكلف ساعة عمل السيّد :  180منسق محلي للمشروع : في حدود  -

 العالقات الخارجية ببلدية المهدية. بملف

زهير البقلوطي كاهية مدير الوقاية والتنظيف والمشرف ساعة عمل السيّد :  180مهندس أشغال : في حدود  -

 على اإلدارة الفرعية لألشغال.

إيمان عمار مهندسة معمارية ورئيسة مصلحة التهيئة :  ةساعة عمل السيّد 80مهندس معماري : في حدود  -

 خيص العمرانية.والترا

 فتحي العايب رئيس مصلحة ساعة عمل السيّد :  80: في حدود مسؤول إداري و مالي -

ياسين صفر كاهية مدير شؤون المجلس ساعة عمل السيّد :  180مسؤول عن اإلعالم و التواصل : في حدود  -

 واإلعالم والتواصل.

يورو( مساهمة ذاتية وجوبية من البلدية حتى يتم ألف  36هذا و تقّدر جملة ميزانية الموارد البشرية )في حدود 

 يورو(. 477.120,00تحويل بقية مستحقات البلدية من الميزانية العامة )في حدود 

 : اآلراء* 

 المجلس البلدي ألعمال مهينة للذات هو إقرار بتزكيةالبرباشة : يعتبر إدراج مسألة تنظيم عمل السيد خالد العراك -

 لعدول عن هذا األمر. إلى ا البشرية ويدعو

: أشار إلى أن لجنة المدينة العتيقة تشترك في عديد المحاور التي تدخل في مهام لجنة التعاون السيد الهادي سنان -

 الدولي ويدعو إلى ضرورة تشريكها في هذه الصالحيات ومختلف اللجان التي تتناول محاور تتعلق بالمدينة العتيقة. 

: قدمت السيدة لمياء العيوني رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية شاركية والحوكمة المفتوحةلجنة الديمقراطية الت -د

والحوكمة المفتوحة لمحة عن نشاط هذه اللجنة وتساءلت عن غياب المواطنين خالل هذه الدورة ودعت إلى تشريك 

يما لجنة لمتعلقة بالبعد التشاركي والسلجنة التشاركية في مختلف المواضيع والمحاور التي تتناولها اللجان األخرى وا

 التعاون الدولي. 

 : قدم السيد سامي عالية رئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة التقرير التالي: لجنة الطفولة والشباب والرياضة -ه

 : واقتراح ما يلي

 بعث ملعب بفضاء الملك العمومي البحري المعروض بالنقلة.  -

 استغالل الموقع التابع للملك العمومي البحري المتاخم لعقار منتزه العائلة والطفل  -

إلغاء استغالل هذا الموقع من قبل مستلزم مأوى السيارات وغلق المنفذ المؤدي إليه على مستوى الطريق العمومي  -

 ة المرور. مع تركيز عالمات منع الوقوف والتوقف وخلق محول على هذا المستوى لتسهيل حرك

توجيه مراسلة إلى السيد رئيس الحكومة وزير اإلشراف والوالي لتمكين البلدية من ترخيص في استغالل الموقع  -

 المذكور من قبل وكالة حماية الشريط الساحلي. 
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ة وضبط المركزي: دعا السيد الهادي سنان في هذا اإلطار إلى وقف التعديات الحاصلة بالسوق لجنة المدينة العتيقة -ن

خطة واضحة لمجابهة االنتصاب الفوضوي الصارمة. وتحميل المسؤولية لكل المتدخلين والسيما الشرطة البلدية 

 والشرطة البيئية.

جراء في المقابل لم نلحظ أي إ لعتيقة لم تفعل مثل موضوع الفسقياتكما الحظ أن عديد القرارات الخاصة بالمدينة ا

قارات التابعة للدولة داخل المدينة العتيقة إضافة إلى عدم ردع المخالفات والخروقات المضرة فيما يتعلق باقتناء الع

 بالطابع المعماري للمدينة. 

 كما ذكر بمطالبه السابقة حول تقييم نشاط اللجان وتغيير تركيبتها. 

 : قدمت السيدة عبير الباجي التقرير التالي: لجنة السياحة -ز

  2020مارس  06على مثال إشغال الشاطئ من قبل المجلس البلدي وذلك بتاريخ  المناقشة والمصادقة -

االنطالق مباشرة في اإلعداد لكراس الشروط المنظم لعملية استغالل مواقع في الشاطئ من قبل مناولين  -

والذي يضبط بنوده شروط منح التراخيص وتجدر اإلشارة إلى أن التوجه العام واعتبارا لكل الظروف 

 ستثنائية التي مرت بها بالدنا سيكون كاآلتي: اال

 . 2021االنطالق في التطبيق الفعلي لهذا المثال انطالقا من صائفة  -

وإن اللجنة في انتظار ما سيصدر عن الوزارات ذات الصلة بهذا المشروع وخاصة منها وزارة السياحة التي 

اع النشاطات السياحية. وذلك قصد أخذه بعين ستصدر قريبا البروتوكول الصحي للسياحة المنظم لكل أنو

 القرارات الخاصة بممارسة النشاط السياحي لهذه الصائفة.  واتخاذاالعتبار 

  :نشاط الدوائر -2

 قدم السيد حسن بنور رئيس دائرة هيبون التقرير التالي: : دائرة هيبون

 إجتماعات مجلس الدائرة : 

تم التعرض فيها إلى وضعية المنتزهات بالمنطقة البلدية و سبل المحافظة  2020فيفري  28إنعقدت جلسة مجلس الدائرة يوم 

 عليها وحمايتها بإعتبارها ملك بلدي خاص وثمثل رصيد عقاري هام للبلدية .
 * النشاط اإلداري

في إطار تطبيق التدابير العملية بالبلديات لتنفيذ الحجر الصحي التي تضمنتها المناشير الصادرة من طرف وزارة الشؤون 
المحلية في الغرض تم عقد عدة جلسات باإلدارة البلدية و ذلك لضمان الخدمات اإلدارية الدنيا التي تسدى للمواطنين حيث 

و مصلحة الحالة المدنية باإلدارة البلدية  للعمل بالتناوب يتولى ترسيم الوالدات  تم تكوين فرق عمل من أعوان الدائرتين
والوفيات وإستخراج وثائق الحالة المدنية بصفة متأكدة . كما تم حضور إجتماعات لجنة اليقظة التي أحدثت في الغرض 

ية . وقد تم يم و التوعية باألساليب الصحلمتابعة ظاهرة تفشي فيروس الكورونا و التنسيق مع المتدخلين في مجاالت التعق
 خاصة بقسم الحالة المدنية .  2020ماي  3إستئناف العمل بالدائرة بنسق عادي منذ

هذا وللعلم فإن الدائرة البلدية تشكو من نقص كبير في األعوان وهذا بدء ينعكس سلبا على نوعية الخدمات اإلدارية المسداة 
 كر :للمواطن . ومن أهم النقائص نذ

آالف رسم حالة مدنية يضم عونين فقط رغم المهام العديدة المتصلة  3قسم الحالة المدنية الذي يسجل سنويا أكثر من  -

بالحالة المدنية كترسيم  الوالدات و الوفيات وتخزينها باإلعالمية ومختلف التناصيص  و األحكام  و اإلحصائية 
تعطل كبير في تسيير هذا القسم حيث لم يعد باإلمكان إعداد اإلحصائيات  الشهرية . وأمام هذا النقص فإننا نسجل اليوم

 و تحيين الرسوم  وتخزينها والمصادقة عليها حينيا 
 شباك النسخ المطابقة لألصل : شاغر حاليا يتم التداول عليه من طرف األعوان  -
ضرورة تعيين حاجب ذومستوى تعليمي يتولى مهمة توزيع المراسالت اإلدارية و القيام بكل ما يلزم من ترقيم وختم  -

 لدفاتر الحالة المدنية لدى محكمة الناحية وغيرها . 
ها رإفتقاد الدائرة إلى دراجة نارية  نتج عنه عدم توجيه المراسالت أوتوزيع اإلستدعاءات ألعضاء مجلس الدائرة وغي -

 من األعمال اإلداري األخرى 
و بناء على ما سبق فالمعروض على جناب المجلس تدعيم الدائرة باإلطار البشري الالزم حتى يتم القيام بالمهام 

 المنوطة بعهدتها وتقديم أفضل الخدمات اإلدارية للمواطنين 

 اء بهيبون عاينات الميدانية لوضعيات البنأما فيما يتعلق ببعض األنشطة األخرى فقد تولت الدائرة القيام ببعض الم
 .والتي تم رفعها إلى السيدة رئيسة البلدية وكذلك تفقد سير مشروع تهيئة الطرقات بمنطقة أجنة هيبون
 وفي ختام التقرير دعا السيد رئيس الدائرة إلى تعزيز الرصيد البشري إلدارة الدائرة البلدية بهيبون.
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 دائرة الزهراء:
 قدم السيد محمد الشاهد التقرير التالي: 

  تم خاللها عرض  بعض  اإلشكاليات المتعلقة بالنظافة بمنطقة  2020فيفري  24عقدت جلسة مجلس الدائرة بتارخ

الزهراء و اقتراح بعض الحلول العملية لتحسين الوضع البيئي إلى جانب إعالم المواطنين باعتزام البلدية خوصصة  

 الفضالت المنزلية بكامل منطقة الزهراء.عملية رفع 

 المتعلق باتباع التدابير العملية بالبلديات   2020مارس  21الشؤون المحلية المؤرخ في  وتطبيقا لمنشور السيد وزير

لتنفيذ الحجر الصحي و على إثر جلسة عمل تم عقدها في الغرض بمقر بلدية المهدية تم تكوين فريق عمل يتكون 

يلها الوالدات و الوفايات و تحمائرتين و المصلحة المركزية للحالة المدنية بالبلدية يعنى بتسجيل من أعوان الد

اد وثائق الحالة المدنية المتأكدة . كما تم متابعة نشاط لجنة اليقظة التي تم إحداثها والمصادقة عليها باإلعالمية و إسن

خاصة في مجال تدخالت التعقيم و التوعية باألساليب و التنسيق مع مختلف أعضائها كلما دعت الحاجة لذلك و 

الصحية. و بالرغم من الحمالت المتعلقة بالتحسيس و ما قامت به فرق الشرطة البلدية و البيئية من مقاومة لظاهرة 

اإلنتصاب الفوضوي فإن المشهد بالسوق البلدي بالزهراء و محيطه لم يخلو من مظاهر اإلزدحام خاصة في أوقات 

وة .هذا و قد استأنفت الدائرة نشاطها اإلداري  خال ل فترة الحجر الصحي الموجه طبقا للتراتيب المعمول بها الذر

في مجال التصرف في األعوان مع محاولة ضمان ظروف السالمة الصحية للمواطنين و من أبرز اإلشكاليات 

خول إلى اإلدارة و النقص الملحوظ  في التي تم التعرض لها هي عدم ارتداء بعض المواطنين للكمامات عند الد

وسائل التعقيم  باإلضافة إلى اإلستغالل العشوائي و المشط للملك العام من قبل بعض المحالت المفتوحة للعموم ما 

 المرور  و ازدحام مستعملي الرصيف.تسبب في تعطيل حركة 

 شغال محطة التطهير مع الشركة المتعهدةكم دعا السيد رئيس الدائرة إلى ضرورة فض اإلشكال المتعلق بتنفيذ أ

لكن  2020ماي  29والشركة التونسية للمياه. علما وأنه تم عقد جلسة عمل للغرض بدائرة الزهراء يوم الجمعة 

 دون الوصول إلى نتائج. 

لمشروع. ا: في هذا اإلطار تقرر إعداد ملف وتوجيهيه إلى السيد وزير الفالحة لتجاوز اإلشكال وتنفيذ  قرار المجلس

من  %5وتوجيه مراسلة إلى ديوان التطهير صاحب المشروع لدفع معلوم أشغال الهندسة المدينة والمقدرة بـ 

 قيمتها.

 

 مسائل مالية:  -3 

  2019الحساب المالي لسنة: 

من مجلة الجماعات  218السيد الكاتب العام للبلدية يذكر السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي بمقتضيات الفصل  

 لي. مناقشة الحساب الماد أحمد رشاد خميس لرئاسة الجلسة أثناء المحلية وفي هذا اإلطار انتخب المجلس البلدي السي

 والشؤون االقتصادية تقديم التقرير التالي: ثم تولى السيد خالد العراك رئيس لجنة المالية 

المتعلق بالقانون االساسي لميزانية الجماعات العمومية  18/12/2007المؤرخ في  2007لسنة  65ينص القانون عدد "

ورته العادية الثانية ) دورة على ان يدرس مجلس الجماعة المحلية قصد المصادقة في د 34و  33المحلية في فصليه 

 ى اثر ذلك ميزانية تلك السنة .ليتم ع  كل سنة الحساب المالي للسنة الماضية و( من ماي

المتعلق بمجلة الجماعات المحلية في قسمه السابع  2018ماي  9مؤرخ في  2018لسنة  29كما ان القانون االساسي عدد 

منه الذي ينص على ان تتم  194( وخاصة الفصل  199الى  177الخاصة بتنفيذ الميزانية وختمها ) الفصول من 

  الميزانية قبل نهاية شهر ماي. ختمالمصادقة على جميع القوائم المالية للميزانية بعنوان 

الل نفس خ وامر الصرف الواقعةألالمستخلصة و  النهائي للموارد الفعليةويحدد القرار المتعلق بغلق الميزانية المبلغ 

 لسنةكما يرخص في نقل نتيجة ا الباقية دون استعمال ) لعدم توفر ما يقابلها من موارد فعلية ( ويلغي االعتماداتالسنة 

الذي يمكن استعماله لتمويل  تحت عنوان المال االحتياطيالى الحساب الخاص المفتوح بحسابات الجماعة المحلية 

مصاريف التجهيز ) التنمية ( او ان اقتضى الحال تسوية العجز الحاصل خالل السنة الجارية او لسداد الديون المتخلدة 

 :  2019نة المالية بالعنوان االول .والمعروض على انظاركم نتائج الس
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 العنوان االول االعتمادات /العنوان

 

 

 الجملة العنوان الثاني

 الجزء الثالث والرابع

 

 الجزء الخامس

 ) اعتمادات محالة(

 12.281.822,238  3.050.079,296 9.231.742,942 المقابيض المرسمة  - 1 

 المقابيض الحقيقية  -2

 ) المستخلصة (

)منها  8.583.724,132

لفائدة  404.358,571

 العنوان الثاني (

2.423.303,906 482.047,727 11.489.075,765 

 1.205.824,250 7.810.288,559 المصاريف الحقيقية  -3

باعتبار 

404.358,571 

131.124,673 9.551.596,053 

العجز: اعتمادات ستلغى لعدم 

 توفر ما يقابلها من موارد حقيقية 

976.454.383 1815.667,218 - 2.792.121,601 

(: اعتمادات  3-2الفائـــــــــض ) 

 2020ستنقل الى سنة 

369.077,002 

 بعنوان المال االحتياطي 

1.621.838,227 

 بعنوان المال االنتقالي

350.923,054 

 بعنوان المال االنتقالي 

2.341.838,283 

 

االعتمادات الموظفة من العنوان 

 4و 3بالجزء لتسديد مصاريف  1

 2من العنوان 

 د 404.358,571اد اال انه لم يتم استهالك اال  445يقدر االعتماد الذي تم رصده ب 

 وفق العمليات التالية:  2019الموافقة على غلق ميزانية سنة  والمعروض على المجلس البلدي

الغاء بقايا اعتمادات العنوانين االول والثاني التي بقيت بدون استعمال وذلك طبقا للتشريع المالي الجاري به العمل  -1
 وحسب التفاصيل الواردة بحسابات القابض البلدي ومطابقتها لحسابات امر الصرف 

كما  2020د الى ميزانية سنة  2.341.838,283نقل البقايا الصافية من العنوانين االول والثاني والبالغ مقدارها  -2

 يلي : 

 والتي تدرج ضمن المال  2019 المبالغ المقامة من الفوائض غير المستعملة من العنوان االول لسنة

 .د وتنقل وفق االجراءات المحاسبية المتبعة للغرض 369.077,002االحتياطي

  د 1.621.838,227   ي :والتي تدرج ضمن المال االنتقال 4و  3بقايا العنوان الثاني الجزء  

 : د 350.923,054     بقايا العنوان الثاني الجزء الخامس والتي تدرج ضمن المال االنتقالي 
 

 وبعد النقاش غادرت السيدة فائزة بوبكر رئيسة البلدية الجلسة.

 المشار إليه بالتقرير أعاله.  2019وصادق المجلس البلدي باإلجماع على الحساب المالي لسنة 

 ادراج اعتمادات: 

د بعنوان المناب من المال المشترك وحيث انه تم  779.492,000تمكنت البلدية من التمتع بمبلغ مالي قدره 

فقد وجب اعتبار الزيادة الحاصلة وادراجها بالميزانية المذكورة  2020اد عند اعداد ميزانية  700رصد اعتماد 

  .حتى يتسنى استغاللها واستهالكها

واعتبارا للنقص الحاصل في االعتماد المرصود للتزود بالة جارفة حيث سيتم اعادة الصفقة ) االعتماد المفتوح 

اد ( فالمقترح ان يتم الموافقة على ادراج هذه الزيادة  380اد في حين ان مبلغ المعدة ال يقل عن  300للغرض 

التنوير العمومي يتطلب هو االخر تطعيمه بالفصل الخاص بالتزود بمعدات نظافة كما ان الفصل الخاص ب

 اد تقريبا  40باعتمادات في حدود 

 ان يتم ادراج االعتمادات وفق االتي :  2020ماي  20و بعد النقاش اقترحت اللجنة الملتئمة بتاريخ 

 اد تدرج بالفصل الخاص باقتناء الة جارفة  50 -

 .د تدرج بالفصل الخاص بالتنوير العمومي 29.492,000 -
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ات االعتماد: المصادقة باإلجماع على مقترح لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بإدراج  ار المجلس البلديقر

 تي:المشار إليها وفقا لآل

 50  اد تدرج بالفصل الخاص باقتناء الة جارفة 

 29.492,000 د تدرج بالفصل الخاص بالتنوير العمومي  

 إدراج اعتمادات: 

ادراج اعتمادات  2020ماي  20المالية الملتئمة بتاريخ الشؤون مقترح لجنة  استعرض السيد خالد العراك

د حيث تمت خالل الدورة االستثنائية  10.294,250في مبلغ  2020ضمن الجزء الخامس من ميزانية 

المحلية في حدود  على ادراج اعتمادات محالة من وزارة الشؤون 2019جوان  28الملتئمة بتاريخ 

 نجاز اشغال كنس يدوي وقلع االعشاب.د إل 12.005,400

في حدود  M000229بمقتضى الوصل عدد  2020فيفري  04اال انه لم يتم التحويل الفعلي للبلدية اال بتاريخ 

د وعليه وجب اعادة المصادقة على ادراج االعتمادات المحولة فعليا حتى يتسنى اتمام  10.294,250

 ذه االعتمادات دخال وصرفا بالزيادة وفق االتي: االجراءات المحاسبية في شانها وتدرج ه

 التعديل الفقرة الفرعية  الفقرة  الفصل  مصدر التمويل 
 

وزارة الشؤون 
 المحلية 

 
03301 

 
0001 

 
000 

+ - 
10.294,250 

 
 

الخامس من : المصادقة باإلجماع على إدراج االعتمادات المشار إليها بالمرجع بالجزء قرار المجلس البلدي 

 .2020ميزانية 

  ارجاع مبالغ: 

رجاع إالمتعلق ب 2020ماي  20مة بتاريخ المالية الملتئالشؤون مقترح لجنة  استعرض السيد خالد العراك

مبالغ كان اصحابها قد تولوا دفعها بعنوان معلوم استغالل قاعة االفراح حيث تعذر استغالل القاعة اعتبارا 

 دت هذه المطالب من اصحابها االتي ذكرهم : للظروف االستثنائية وقد ور

 د  500ذو مبلغ  2020مارس  2المؤرخ في  11010السيدة مريم عالية بمقتضى الوصل عدد  -

 د  500ذو مبلغ  2020جانفي  28بتاريخ  497عبد السالم صفر بمقتضى وصل عدد  -

 248/2018بناء عدد  كم استعرض وضعية المواطن فرج بن عمر بن فرج السبع الذي قام بخالص رخصة

على وجه الخطأ حيث تمثل الخطأ أنه وقع احتساب مضاعف لمساحة العقار موضوع الرخصة حيث تم احتساب 

 223,600مما انجر عنه الترفيع في معلوم الرخصة وعليه وجب إرجاع مبلغ  259متر مربع عوضا عن  518

 د للمواطن المذكور.

 ع على إرجاع المبالغ التالية للمواطنين اآلتي ذكرهم :: الموافقة باإلجماقرار المجلس البلدي

 المبلغ الذي سيتم إرجاعه المنتفع

 د 500 مريم عالية

 د 500 عبد السالم صفر

 د 223,600 فرج السبع

 :تنقيح قرار مجموع األعوان  

 قدمت السيدة هاجر البكوش المذكرة التالية :

أصنافهم, المعروض مشروع لتنقيح قرار مجموع األعوان طبقا في إطار فتح اآلفاق لترقية األعوان بمختلف 

 للبيانات التالية وذلك بحذف وزيادة الخطط التالية:

 بالزيادة :

 خطة متصرف عام 

  حطة متصرف رئيس 02عدد 

  خطة متصرف مستشار 02عدد 

 خطة تقني رئيس أول 
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 خطة تقني رئيس 

  خطة عامل من الصنف الخامس 20عدد 

  الصنف السادس خطط عامل من 08عدد 

  خطط عامل من الصنف التاسع 08عدد 

  خطة عامل من الصنف العاشر 15عدد 

 بالحذف:

  خطط مستكتب إدارة 05عدد 

  خطط كاتب تصرف 10عدد 

  خطة عامل من الصنف الثالث 80عدد 

إلدارية اوقد طلبت السيدة رئيسة البلدية إرجاء النظر في الموضوع إلى حين النظر فيه من قبل لجنة الشؤون 

 وإسداء الخدمات.

 : تأجيل النظر في الموضوع.قرار المجلس البلدي

 مسائل عقارية واقتصادية: -4

 مطلب مستلزم مأوى السيارات: 

قدمت السيدة هاجر البكوش رئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات الموضوع معلمة المجلس أنه بتاريخ 

المهدية مطلب عن السيد شكيب بن موسى مستلزم مآوي السيارات بعنوان ورد على بلدية  2020ماي  04الخميس 

يرغب من خالله التمديد في عقد التسويغ المبرم بينه وبين البلدية باعتبار أنه  2349تحت عدد  2019/2020سنة 

 بسبب أزمة كورونا والحجر الصحي. 2020توقف عن العمل ولم يباشر نشاطه منذ موفى شهر فيفري 

المؤرخ  2008لسنة  23ا أن التشريع المنظم للزمات والسيما القانون عدد مبين كلمةالسيد الكاتب العام ال تناولثم 

المتعلق بنظام اللزمات قد حدد الصور والحاالت التي يتعذر فيها تنفيذ اللزمة كالحدث الطارئ  2008أفريل  1في 

رة الحال بمناسبة الحضر الشامل بسبب جائحة وهي صو 22و  21و  18القاهرة والسيما الفصول روف والظ

 18كورونا مذكرا أعضاء المجلس البلدي بأن العقد الذ يربط بلدية المهدية بمستلزم المأوى مدته سنة ينتهي في 

 . 2020ماي 

نه من الضروري التمديد والموافقة على طلب المستلزم شريطة أن يكون التمديد إلى : يرى أالسيد طارق الحنشة* 

 لضبابية الرؤيا.وبنفس شروط العقد الحالي نظرا  31/12/2020غاية 

 لتزاماتهاية والدليل على ذلك عدم إيفائه با: يعتبر أن هذا المستلزم لم يحترم شروط العقد منذ البدالسيد خالد العراك* 

 دفع المعلوم المستوجب وهو أمر موثق. من حيث 

: دعا إلى عدم التمديد وإجراء بتة أخرى خالل شهر جوان إلى غاية نهاية السنة أمام السيد سهيل الشيخ الزوالي* 

 لعقد.االخالالت التي أبرزها المستلزم طيلة فترة ا

 : رفض التمديد. قرار المجلس

 ر الصحي المعلن عنها من الدولة.والتخلي من مبلغ الدين كتعويض عن فترة الحج

بسعر افتتاحي قدره نصف الثمن المقترح  2021جانفي  15جوان ونهايتها  15ريع بإنجاز بتة جديدة بدايتها التس -

 . 2019بالنسبة لسنة 

 مطلب متسوغ مشربة الطفل والعائلة:  

الموضوع حيث ورد مطلب عن السيد قدمت السيدة هاجر البكوش رئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات 

)تنتهي العالقة الكرائية بتاريخ  2019/2020سمير الشاوش متسوغ مشربة منتزه الطفل والعائلة بعنوان سنة 

يرغب من خالله التمديد في عقد  2020ماي  14بتاريخ  2488( على اإلدارة البلدية تحت عدد 23/06/2020

بسبب  2020تبار أنه توقف عن العمل ولم يباشر نشاطه منذ موفى شهر فيفري التسويغ المبرم بينه وبين البلدية باع

 أزمة الكورونا والحجر الصحي.
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أفريل  1وفي هذا اإلطار ذكر السيد الكاتب العام أعضاء المجلس بالتشريع المنظم والسيما القانون المؤرخ في 

علق بإشغال الملك العمومي المت 2007ي فيفر 17المؤرخ في  362المتعلق بنظام اللزمات واألمر عدد  2008

 البلدي.

: يدعو إلى تمديد العقد بنفس شروط العقد الحالي مع التزامه صلب العقد التكميلي بشروط السيد طارق الحنشة* 

. ليتم مع مستهل السنة المقبلة. إرساء خطة واضحة 31/12/2020وضوابط صحية واضحة وذلك إلى غاية 

 تزه ككل. للتصرف في الفضاء والمن

: أشارت إلى الوضعية القانونية لمالعب التنس بعقار المنتزه ودعت إلى وقف نشاط السيدة ريم الزوالي* 

 المشربة بسبب الشروط الصحية الرديئة. 

 مرخص فيها. الغير إلى إيقاف نشاط ألعاب األطفال  : تدعوالسيدة رئيسة البلدية* 

يم مشروبات ديد وإنجاز بتة لخلق فضاء أللعاب األطفال بتوفر على تق: يدعو إلى عدم التمدالسيد سامي عالية* 

 وفقا للشروط الصحية.

ف لجنة تضم رئيس لجنة المالية والشؤون االقتصادية والشؤون العقارية لضبط عقد تكميلي ي: تكلقرار المجلس

السيد السيدة ريم الزوالي و ض على القرار كل منيغ القانونية المعمول بها. واعترمع المتسوغ الحالي وفقا للص

 سامي عالية. 

 :السيدة هاجر البكوش تقدم التقرير التالي:  تغير صبغة عقار 

المعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي الوضعية العقارية الخاصة بمحطة شال والمحالت التجارية  "

والتي تقدمت في شانها بلدية  1996األقواس التي تم إستقصاؤها و إرجاعها إلى ملك الدولة الخاص منذ سنة 

 ية وضعيتها العقارية.المهدية بعدة مطالب إلى وزارة أمالك الدولة و الشؤون العقارية قصد تسو

و حيث نفيد سيادتكم أنه في إطار إتمام اإلجراءات اإلدارية الخاصة بملف التسوية تم عرض الموضوع على    
المصادق عليها  2017جويلية  31المنعقدة بتاريخ  2017أنظار المجلس خالل دورته العادية الثالثة لسنة 

الموافقة علة تغيير صبغة المنطقة التي توجد فيها على " و التي صادق خاللها   2017سبتمبر  05بتاريخ 
المحالت التجارية بنهج الشهداء و محطة شال بساحة غرة ماي من منطقة تجهيزات إلى منطقة تجارية  

 والتنصيص على ذلك في مثال التهيئة العمرانية القادمة . " 
مكتوب السيد المدير الجهوي ألمالك الدولة و  و في إطار متابعتنا لهذه الوضعية ورد على اإلدارة البلدية  

الوارد على اإلدارة البلدية  2020مارس  03المؤرخ في  2020/12/1232/321الشؤون العقارية عدد ص/
الذي تضمن ان المصالح المركزية ) اإلدارة العامة للتصرف و  2020مارس  03ـدد بتاريخ 1787تحت عـ

أن مداوالت المجلس البلدي ( " -0000916-4500-12-2020-البيوعات أفادت ضمن مكتوبها عدد 
المدلى بها ال تفي بالغرض إذ يجب ان تتضمن المصادقة على إضفاء  2017جويلية  31المنعقدة بتاريخ 

 "  الصبغة المالئمة لقطع المذكورة في إطار مراجعة مثال التهيئة العمرانية
بلدي  الحالي تتضمن المصادقة على إضفاء الصبغة المالئمة كما تم دعوتهم لمدهم بمداولة صادرة عن المجلس ال

  .يتسنى لهم مواصلة دراسة مطلبنالقطع األرض المذكورة في إطار مراجعة مثال التهيئة العمرانية حتى 
و عليه فالمعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي التفضل بالمصادقة على إضفاء الصبغة المالئمة لقطع 

ة )مركب محطة شال و المحالت التجارية األقواس( في إطار مراجعة مثال التهيئة العمرانية األرض المذكور
 لمدينة المهدية. 

إعداد ملف متكامل للنظر فيه مع السيد وزير أمالك الدولة وتكليف فريق البلدي: وبعد النقاش قرر المجلس 
 يضم السيدة دليلة القمودي للغرض.

 مسائل مختلفة:  -5
 عملية احتساب معلوم الحجز: مراجعة  -أ

ارت السيدة رئيسة لجنة الشؤون اإلدارية أنه بمناسبة انجاز حمالت رقابة خالل فترة الحجر الصحي وحظر أش

الجوالن  تم حجز معدات ووسائل عمل على ملك مخالفين إلجراءات الحجر الصحي وحظر الجوالن وتشمل 

غيرة التي يمثل مبلغ حجزها باحتساب اآلنية الواحدة مبلغ ثمنها المجوزات عدد من األواني واألدوات الص

األصلي وقد ورد على بلدية المهدية مطالب في مراجعة احتساب معلوم اإليواء والحجز نظرا للمبلغ المشط 

 الذي ال يتناسب بين القرار البلدي والواقع. 
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المجلس البلدي احتساب معلوم الحجز وفق  قرر 11/2016: بعد االطالع على القرار البلدي عدد قرار المجلس

آلية القسط والحصة عوضا عن الفصل الفردي لمثل هذه البضائع ) مثال : مجموعة كؤوس بالستيكية تحتسب 

 بمجموعها ال كل كأس على حدة ...( . 

 نة الرياضة بتقريره المقدم في محورجعلى إثر المقترح المقدم من السيد سامي عالية رئيس ل :بعث ملعب حي 

 نحري بالفضاء المعروف بالفلة على أاء ملعب حي بالملك العمومي البتقارير اللجان وافق المجلس على إنش

ى في ذلك موقع المأوى واألرجوحات الخاصة باألطفال التي يجب ان يكون مرخص فيها وحاصلة على اعير

 شهادة في السالمة من مكتب مختص.

 ي المحاذي لمنتزه العائلة والطفل:لق المنفذ المؤدي إلى الملك العمومغ –ج 

ر المذكور تقريالعلى إثر المقترح المقدم من السيد سامي عالية رئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة صلب 

 على:  وافق المجلس البلديبمحور تقارير اللجان 

غلق المنفذ المؤدي إلى الملك العمومي البحري المتاخم لعقار منتزه العائلة والطفل إلى حدود الملك العمومي  -

 البلدي للطرقات وخلق محول على هذا المستوى لتنظيم حركة المرور. 

 :مثال تهيئة منطقة التوسع شيبة -د

 تنفيذ برنامج التوسعة وإحداث بلديات جديدة أشار السيد طارق الحنشة رئيس لجنة التهيئة العمرانية أنه قبل

تولى المدير الجهوي بالمهدية انجاز صفقة دراسات مع مكتب مختص إلعداد مثال تهيئة لمنطقة شيبة والحكايمة 

 ة للتجهيز كإدارة فنية ذات النظر بتكليف من المجلس الجهوي.وذلك من قبل اإلدارة الجهوي

والمتمثل في فك االرتباط وتوسعة بلدية المهدية لتشمل منطقة شيبة تم فسخ  الجديد التشريعإال أنه بعد صدور  

 الصفقة وتم تكليف مكتب مختص إلعداد مثال تهيئة لمنطقة التوسع شيبة التابعة لبلدية المهدية. 

السيما ووبالتالي أصبح المجلس البلدي بالمهدية هو المطالب باإلنجاز والمتابعة وفقا لتراتيب الجاري بها العمل 

 من قانون الجماعات المحلية.  31و 30و 29الفصول 

: عقد جلسة استثنائية للمجلس البلدي للمصادقة على القراءة األولى لهذا المشروع وبعد النقاش قرر المجلس

على الساعة  2020جوان  04وذلك بعد جلسة مشتركة بين لجنة التشاركية ولجنة االشغال وذلك يوم الخميس 

 احا تضم كل األطراف ذات النظر. العاشرة صب

 من مجلة الجماعات المحلية وابداء الرأي. 138صل وفي ختام الجلسة دعت السيدة الرئيسة إلى التمعن في الف

 

 واختتمت الجلسة على الساعة الثانية ظهرا

 وحرر بتاريخه                                                                             

 رئيسة البلدية                                                                                           

 

 فائزة بوبكر                                                                                            

 

 

 
 


