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 لدية المهديةب

 للمجلس البلدي سثنائيةةاالعمل الجلسة محضر 

 9802فةفري  80الجمعة 

ماي  92المؤرخ في  92تبعا لمقتضيات مجلة الجماعات المحلية المنصوص عليها بالقانون األساسي عدد 

9902, 

 , 9902فيفري  90وتبعا للدعوة الكتابية واإللكترونية الموجهة إلى السادة أعضاء المجلس البلدي بتاريخ 

على الساعة الرابعة بعد الزوال جلسة عمل استثنائية للمجلس  9902فيفري  92انعقد بمقر البلدية يوم الجمعة 

 :أعضاء المجلس البلدي اآلتي ذكرهم البلدي برئاسة السيدة أسماء حمزة رئيسة البلدية وبحضور السادة

 المساعد األول: أحمد خميس 

 المساعد الثاني: دمحم الهادي بن الشيخ 

 المساعد الثالث : سهيل الشيخ الزوالي 

 رئيس الدائرة البلدية بالزهراء: دمحم الشاهد 

 رئيس الدائرة البلدية بهيبون: فائزة بلخير بوبكر 

 المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف رئيسة لجنة الشؤون: سميرة فرج حميدة 

 رئيس لجنة التهيئة العمرانية: طارق الحنشة 

 رئيس لجنة األشغال: أنور الجبالي 

 رئيس لجنة النظافة وجمالية المدينة: حسن بنور 

 (لجنة غير قارة)رئيس لجنة الملك البلدي والشؤون العقارية       

 رئيس لجنة الصحة والبيئة: دليلة القمودي 

 رئيس لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم: سمير الزواري 

 رئيس لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم: وداد سعد الظريف 

 رئيس لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات: لبكوشهاجر ا 

 رئيس لجنة التعاون الالمركزي والعالقات الخارجية: لبنى الزواري 

 االجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة رئيس لجنة الشؤون: فتحي بن زينب 

 (لجنة غير قارة)رئيس لجنة المدينة العتيقة : الهادي سنان 

 (لجنة غير قارة)رئيس لجنة السياحة : عبير الباجي 

 عضو: رشيدة الصفاقسي 

 عضو: ريم الزوالي 

 عضو: رضا الشوك 

 عضو: محسن كريم 

 عضو: رام ريشإك 

 عضو: نجالء الزوالي 

من مجلة  902لى كتابة الجلسة السيد لطفي بوحمدة الكاتب العام للبلدية تطبقا لمقتضيات الفصل وقد تو

 .الجماعات المحلية

  :مذكرة بجدول أعمال الجلسة التالي  اضرينافتتحت الجلسة السيدة رئيسة البلدية مرحبة بالح

 اقتناء عقار منتزه الطفل والعائلة .0

 ضبط التركيبة النهائية لمختلف اللجان القارة وغير القارة  .9
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المتعلق بالبرنامج االستثماري  9902المصادقة على الخطة التمويلية لبرنامج الطرقات لسنة  .3

 9902التشاركي 

 المصادقة على مخطط تطهير الديون .4
 طلب دعم من صندوق حماية المناطق السياحية .0

 طرح معاليم .6
 دية أعوان بلدية المهدية إبرام اتفاقية مع ودا .7

 (كعبية –خديجة المصري )تسوية وضعيات عقارية  .2

 .الحاضرون باإلجماع على جدول األعمال المشار إليه أعاله ووافق أعضئء المجلس البلدي

 :المداوالت 

 :اقثائء عقئر ماثزه الطفل والعئيلة .0

مراسلة من قبل السيد المدير العام  9902نوفمبر  90وردت على بلدية المهدية بتاريخ أنه ة رئيس البلدية أفاد السيد

للوكالة العقارية السياحية موضوعها تسوية وضعية األرض المقام عليها منتزه الطفل والعائلة من قبل بلدية المهدية والذي 

للوكالة العقارية السياحية وحيث أن وزارة أمالك هك الكائن بالمنطقة السياحية بالمهدية والراجع بالملكية  9,6مساحته 

دينار للمتر المربع أي  49الدولة رفضت مبدأ المعاوضة قصد التسوية العقارية وأقرت ضمن تقرير االختبار المنجز ثمن 

بالثمن وقد وافق مجلس إدارة الوكالة العقارية السياحية بتحديد سعر البيع في العقار , د  08972,929بثمن جملي قدره 

 . المذكور

 :المداخالت

 .دعا إلى ضرورة الحصول على الساحة الحقيقية للعقار أمام تضارب األرقام: السيد حسن بنور

المصادقة باإلجماع على مبدأ االقتناء والتفويض لرئيس البلدية بالشروع في إجراءات االقتناء بعد : قرار المجلس البلدي

 .تحديد المساحة الحقيقية للعقار

 :ضبط الثركةبة الاهئيةة لمخثلف اللجئن القئرة وغةر القئرة  .9

والتي تنص أن تون تركيبة من مجلة الجماعات المحلية  909أفادت السيدة رئيس البلدية أنه تبعا لمقتضيات الفصل 

اللجان وفق التمثيل النسبي لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد بالمجلس البلدي وبعد االطالع على القائمات األولية 

 :والمقترحات حول تركيبة اللجان التي اقترحها رؤساء اللجان تمثلت التدخالت فيما يلي 

لداخلي من حيث تطبيق دورية انعقاد المكاتب البلدية حيث لم تلتئم بضرورة تطبيق النظام ا نادت: السيدة سميرة فرج 

 .جلسة للمكتب البلدي منذ مدة

وعقد جلسة للمكتب  القتراح تركيبة اللجان 9902فيفري  90يوم  لقاء للمجلس البلديتنظيم :  قرار المجلس البلدي

 .9902فيفري  93م قبل عرض المقترح مصادقة المجلس يو 9902فيفري  99البلدي للغرض يوم 

المثعلق بئلبرائمج االسثنمئري الثشئركي  9800المصئدقة على الخطة الثموةلةة لبرائمج الطرقئت لساة  .3

9800: 

مع  9902المصادقة على مشروع تعبيد الطرقات المدرج بالمخطط االستثماري لسنة  أفاد السيد الكاتب العام للبلدية أنه تم

وحيث أنه سيتم إعداد ملف طلب , أد 609في كلفة تقدر بـ 9902برنامج التشاركي لسنة النيابة الخصوصية عند إعداد ال

المصادقة المبدئية للمشروع من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بعد إتمام الدراسة األولية للمشروع 

 .دأ 602والتي تمت من قبل المصالح الفنية البلدية وقدرت الكلفة األولية في حدود 

 : فالمرجو من جناب المجلس البلدي التفضل بإعادة المصادقة على المشروع وفق الخطة التمويلية التالية 

  أد 099: قرض 
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  أد 69: مساعدة غير موظفة 

  أد 02: تمويل ذاتي 

 .وذك حتى تتمكن اإلدارة من إتمام بقية اإلجراءات الخاصة بالمشروع

المتعلق  9902الخطة التمويلية لبرنامج الطرقات لسنة المصادقة باإلجماع على  : قرار المجلس البلدي

 .9902بالبرنامج االستثماري التشاركي 

 المصئدقة على مخطط ثطهةر الدةون .4

 :أشار السيد الكاتب العام للبلدية إلى مقترح يتعلق بمخطط تطهير الديون البلدية التالي

المستحقات  الديون المستحقة
 الجديدة

خالل )
 (السنة
)*( 

 -أد-

المبالغ 
الجملية 
 المستحقة

 المالحظات برنامج تطهير الديون
المبلغ  الطرف الداين

 -أ–المسثحق 
ساوات 
 الخالص

 المبئلغ بخالصهئ بعاوان كل ساة

ساة 

9802 

ساة 

9898 

ساة 

9890 

ساة 

9899 

STEG 330  338 2021-
2019 

200 87 50   

SONED 6.5  6.5 2019 6.5     

مؤسسئت 
عمومةة 

 أخرى

33 3 36 2019-
2020 

30 6    

مثخلدات ثجئه 
 الخواص

- 80 80 2019 80     

 8990بعنوان سنة )*( 

يفاء بالتعهدات طيلة سنوات تطهير مختصر في تحليل القدرة المالية على خالص الديون واإلكما أشار إلى 

 : لديون والحلول الوقائية في صورة عدم التمكن من تنفيذ االلتزاماتا

باستثناء الديون المسجلة مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز فإن البلدية قادرة على تسوية الديون خالل سنة 

 على ثالث سنوات حتى تتمكن من الخالص كما أنها( 8990)وقد استدعى األمر إلى جدولة الدين . 9990

تتولى متابعة االستهالك من خالل دراسة تحليلية الستهالك الكهرباء إليجاد الحل المناسب لترشيد االستهالك 

وبالتالي تخفيض الديون تجاه هذه المؤسسة وخاصة فيما يتعلق بتركيز الطاقة الفوطوضوئية بمقر البلدية 

 .   والتعاون مع وكالة التحكم في الطاقة

 .المشار إليه أعاله المصادقة على مخطط تطهير:  قرار المجلس البلدي

 :طلب دعم من صادوق حمئةة المائطقة السةئحةة  .5

ببلدية المهدية بتاريخ  انعقدت جلسة عملفي اطار المحافظة على البيئة و المحيط أفادت السيدة رئيس البلدية أنه 
 : كما يليحول طلب دعم من صندوق حماية المناطق السياحية قصد اقتناء معدات نظافة  9902 جانفي 2

 اآلليات المماثلة  مجال التدخل  الكلفة التقديرية  الخاصيات الفنية  اآللية 

مصب الفضالت المازلةة والاقئط  ألف دةائر  358 3م 3 (TRAX)آلة جئرفة 

  .السوداء

 آلة مقثرح للثفوةت  0

 جةدة  0 رفع الفضالت  ألف دةائر  408 3م  01 شئحاة ضئغطة 

 حئلة مثوسطة 9

 حئلة سةية   0

 حئلة جةدة  0 رفع الفضالت  ألف دةائر  058 3م 7 شئحاة ضئغطة 

 حئلة سةية  0
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مع  7شئحاة قئلبة 

 رافع فضالت 

  ال شيء رفع فضالت األجاة واألنئث  ألف دةائر  008 طن 7

 ملةون دةائر  06018 الجملة 

 :المصادقة باإلجماع على المقترح المشار إليه بالجدول مع إضافة المقترحات التالية :  قرار المجلس البلدي

  3م3طلب آلة جارفة ثانية  

 تمويل تهيئة وتجميل النافورة بساحة سيدي مطير 

 بالمدينة العتيقة حسب سط الثاني من مشرع الفسحة الشاطئية الصخرية قطلب مساعدة لتمويل ال

 .التصور المعتمد من قبل المهندس المعماري أحمد صالح

 .المشروع من خالل العناية بالطابع الحمائي للشاطئهذا وأكدت السيدة رئيس البلدية على ترسيخ مبدأ استدامة 

 : طرح معئلةم .6

من مجلة الجباية المحلية  92-96-90-94-93أفاد السيد الكاتب العام للبلدية أنه تبعا لما جاء بالفصول 

والمتعلقة بشروط وآجال االعتراض على توظيف معاليم بلدية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية 

 02جوان و  03أفريل و  39انعقدت لجنة المراجعة في جلسات تباعا بتواريخ , واألراضي غير المبنية

وبعد التثبت من سالمة كل اإلجراءات القانونية , ذه النطالبديسمبر للنظر في ه 92نوفمبر و 99سبتمبر و 

المتخلذة تم اقتراح طرح واسترجاع جملة من المبالغ المثقلة بجداول تحصي البلدية بعنوان المعلوم على 

 :وما قبلها كما تبينه الجداول التالية 9902العقارات المبنية واألراضي غير المبنية وذلك بالنسبة لسنة 

 معرف العقئر م المئلكإس ر/اع
 

 

 قرار اللجاة إجراءات الطرح اوع العقئر

 بئلدةائر  المبلغ الساوات

: قبل التعديل   9902  عقار مبني 929792996990 رضا بن الطيب اللوز 90
628469 

: بعد التعديل 
028999 

مراجعة  
المساحة 

م م إلى 009من

م م مع  70

طرح الفارق في 
: التثقيل البالغ 

 د 586418

ورثة دمحم الهادي بن دمحم  99
 الزوالي

909434900990 

 
 
 
 

: قبل التعديل  9902  عقار مبني
398999 

: بعد التعديل 
008999 

مراجعة 
المساحة من 

م م إلى  099

م م طرح  30

الفارق في 
: التثقيل البالغ 

 د 986088

 909924902990 ورثة دمحم واجة 93

 
 
 

حذف العقار و  3678099 9902 -9999 عقار مبني
طرح الدين 

بإعتباره عقار 
 في حالة خراب

طرح عقار  328999 9902  عقار غير مبني 040660996999 الحبيب بن حسن رجب 94
مسجل على 
 وجه الخطأ

الطاهر بن حسن  90
 صفرالسرجان

 عقار مبني 949300930999
 

طرح العقار  728949   9902 
بإعتباره  بصدد 

 البناء

 979024903990 جالل بن دمحم بن يوسف 96

979024903999 

979024903993 

 عقار مبني
 عقار مبني 
 عقار مبني

9902  

9902 

9902 

028699 

028699 

028699 

طرح المبالغ 
المثقلة على 

العقارات 
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 028699 9902 عقار مبني 979024903994

 

المرسمة على 
 وجه 

خطأ . الخطأ 
على مستوى 

منظومة 
التصرف في 

الموارد الجبائية 
 ذ.

 الهادي بن محجوب المبروك 97
 

طرح العقار بعد  998299 9902 عقار مبني 949332994390
 المعاينة 

إزدواجية في 
 تثقيل العقار

 

 498233 9902-9907 عقار مبني 909920906999 دمحم بن أحمد المبروك 92

 
 

طرح العقار 
 على وجه الخطأ

العقار في 
األصل هو 

style 
americain  

دمحم الناصر بن حسين صفر  92
 شوين

949396902990 

949396902999 

 عقار مبني
 عقار مبني

9907-9902 

9907-9902 

398099 

398099 

إزدواجية في 
 تثقيل عقارات

 939303940990 دمحم بن مصطفى بن دمحم حمزة 09

939303940999 

 عقار مبني
 عقار مبني

9902 

9902 

0998999 

0448999 

عقارات ذات 
 صبغة تجارية

يستوجب عليها 
المعلوم على 
 .المؤسسات 

طرح الدين و  908249 9902 عقار غير مبني 999069994999 مراد بن دمحم بوصفارة 00
 إيقاف العقار

فتحي بن حسن بن إبراهيم  09
 الغول

طرح الدين  9228999 9904 عقار غير مبني 979000030999
 المثقل

: قبل التعديل  9902 عقار مبني 909447997999 جالل بن دمحم صفر قندورة 03
728949 

: بعد التعديل 
068999 

مراجعة 
المساحة من 

م م إلى  009

م م مع  09

طرح الفارق في 
: التثقيل البالغ 

 د 196948

حسن بن موسى بن حسين  04
 حسن

: قبل التعديل  9902 عقار غير مبني 039234390999
2698999 

: بعد التعديل 
268999 

طرح الفارق 
 9902لسنة 

: البالغ 

 د 0146888

 طرح العقار 008999 9902 عقار مبني 929796990090 دمحم بن علي الجربي 00
إزدواجية في 

 التثقيل

: قبل التعديل  9902 عقار مبني 979000923990 دمحم آمر بن خليفة تقية 06
078909 

: بعد التعديل 
428742 

مراجعة 
المساحة من 

م م إلى  090

م م مع  09

طرح الفارق في 
التثقيل البالغ 

  د 76389

الحبيب بن دمحم بن حمودة  07
 المجاهد

 طرح العقار 9798206 9902 -9906 عقار مبني 940290907993
عقار بصدد 

 البناء 
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 د 95856720  جملة الدةن  

 
 
 
 

 م/ع
 

 إسم المئلك
 

 

 المالحظئت المبلغ المقثرح طرحه العقئراوع  معرف العقئر

 الساوات
 

) المبلغ 
 (بئلدةائر

 

90 

 

إعتراض على مساحة العقار و تعديل  9378044 9902__9992 مبني 030463993990 علي بن إدمحم بن سالمة
طرح  – 9992المعلوم بداية من سنة 

 الفارق في الدين

99 

 

إزدواجية في التثقيل ، طرح العقار  0628999 9902 مبني 929794994090 ورثة سالم بن دمحم عبد الخالق
  9902المثقل على وجه الخطأ لسنة 

93 

 

مراجعة  المعلوم الموظف ، تعديل  3348629 9902__9900 غير مبني 040660990999 دمحم بن سالم بن أحمد صفر
 .طرح الفارق في الدين –المعلوم 

94 

 

 939962904990 حقونةورثة الشاذلي بن علي 

 

العقار ) اعتراض على توظيف معلوم  3098299 9902__0227 مبني
 ،طرح الدين ( هو مستودع

90 

 

االعتراض على مساحة العقار ،تعديل  398029 9902 مبني 949344993999 دمحم بن الهادي بوصفارة
   9902لسنة 

96 

 

 909449993990 الطاهر بن البشير الكسراوي

909449993999 

 مبني
 مبني

9902 

9902 

908699 

908699 

ازدواجية في تثقيل عقارين ، إيقاف 
التوظيف وطرح الدين المثقل لسنة 

9902 . 

97 

 

عبد المجيد بن الحاج دمحم 
 حمزة

ازدواجية في التثقيل ، طرح الدين  638226 9902 مبني 939393933999
 وإيقاف العقار 

92 

 

ترسيم  عقار غير مبني على وجه  9978999 9902__9906 غير مبني 00009949999 الزواليالطاهر بن مصطفى 
 .الخطأ ،طرح الدين 

92 

 

 دمحم فتح هللا 
 

علوي ) اعتراض على  توظيف عقار 238222 9902 مبني 949342966990
، طرح  الدين لسنة ( بصدد البناء 

9902  

  
 جمــــلة الدةــــــن

04226788 

 
 

 قئيمة في الدةون  المنقلة بعاوان المعلوم على العقئرات المباةة واألراضي غةر المباةة  والمزمع طرحهئ

 
 ساوات االسثرجئع  مبلغ االسثرجئع  سبب االسثرجئع  معرف العقار  االسم واللقب  ع/ر
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 .ول أعالهاالمصادقة باإلجماع على طرح المعاليم المشار إليها بالجد :قرار المجلس البلدي
 

 :إبرام اثفئقةة مع ودادةة أعوان بلدةة المهدةة  .7

ل تلت السيدة رئيس بلدية المهدية مشروع اتفاقية تم إعدادها من قبل هيئة ودادية أعوان بلدية المهدية حو

 .تخصيص فضاء بمقر البلدية كمشربة

 :وبعد المداولة والنقاش قرر المجلس البلدي باإلجماع ما يلي 

ودادية أعوان البلدية من فضاء يتم استغالله كمشربة في إطار الموافقة باإلجماع من حيث المبدأ على تمكين 

 اتفاقية مفصلة تتضمن ما يلي 
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إلى تقيم المشروبات لفائدة عوان البلدية وأعضاء المجلس البلدي أحد مسدي الخدمات تسند الودادية إلى  -

 وضيوف البلدية

التفويض للجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف إلعداد نص االتفاقية باالستئناس  -

 :بالمشروع األول لالتفاقية الذي تم تقديمه من قبل الودادية على أن تراعي نص االتفاقية ما يلي

 مدة االستغالل تحديد 

  (على غرار مشربات المستشفى والمؤسسات الجامعية)األثمان المعتمدة يجب أن تكون معموال بها 

 تحميل مصاريف الكهرباء والماء والغاز على كاهل المستغل بصورة جزافية يتفق عليها سنويا. 

 :ثسوةة وضعةئت عقئرةة .0

قارية للمواطنة خديجة المصري وأخرى لشركة استعرضت السيدة رئيس البلدية تقريرين عن الوضعية الع

 .تراندي

تأجيل النظر في الموضوعين وعرضهما للدرس في جلسة المكتب وبعد المداولة والنقاش قرر المجلس البلدي 

 .البلدي المقبل

 

 ورفعت الجلسة على الساعة السابعة مساء

 

 وحرر بتاريخه

 رئيس البلدية

 أسماء حمزة


