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 بلدية المهدية
 محضر جلسة عمل للمجلس البلدي

 2020أكتوبر  22الخميس 

على الساعة الخامسة مساء بقصر البلدية  2020أكتوبر  22عقد المجلس البلدي بالمهدية جلسة عمل يوم الخميس 

 بوبكر رئيسة البلدية حضرها السادة والسيدات: تحت إشراف السيدة فائزة

 أحمد رشاد خميس: المساعد األول  -

 إكرام ريش: المساعد الثاني  -

 سهيل الشيخ الزوالي: المساعد الثالث  -

 هاجر البكوش: عضوة -

 حسن بنور: عضو -

 كريمة قاسم: عضوة -

 لبنى الزواري: عضوة -

 عبير الباجي: عضوة -

 ف: عضوةوداد سعد الظري -

 خالد العراك: عضو -

 طارق الحنشة: عضو -

 محسن كريم: عضو -

 سامي عالية: عضو -

 فتحي بن زينب: عضو  -

 رشيدة الصفاقسي: عضوة -

 لمياء العيوني: عضوة  -

 ريم الزوالي: عضوة  -

 هيثم بن ابراهم: عضو  -

 وتولى كتابة الجلسة السيد لطفي بوحمدة الكاتب العام للبلدية. 

في مستهل الجلسة رحبت السيدة رئيسة البلدية بالسادة والسيدات األعضاء الحضور وأعلمتهم بالوضع الصحي بالمدينة 

واإلجراءات المعمول بها تبعا لقرارات وتوصيات السلطة الصحية المركزية والجهوية وآخرها تعليق العمل بالمقر 

" وذلك لمدة عشرة 19كوفيد  حاالت إصابة لدى بعض األعوان بجائحة " منالمركزي للبلدية على ضوء ما سجل 

 .2020أكتوبر  18أكتوبر إلى غاية  08من يوم أيام 

 ثم عرجت على محاور جدول أعمال الجلسة وهي: 

  I Love Mahdia  تركيز مجسم  -1

 دراسة مشروع اتفاقيتين )برنامج تمكين منظمة أنا يقظ(  -2

ن لزمة السوق األسبوعية ليوم الجمعة ومسائل مالية وإدخال تعديالت على مدة اللزمة للسنوات طرح مبالغ بعنوا -3

 المقبلة 

 إحداث سوق أسبوعية بشيبة  -4

 2021االطالع على أطوار إعداد برنامج االستثمار البلدي  -5

رونية س بفحوى المراسلة اإللكتوقبل الشروع في التداول في محاور جدول األعمال أبلغت السيدة رئيسة البلدية المجل

الواردة عليها من إدارة برنامج تدعيم تتعلق باالنخراط في مشروع نموذجي للتنوير بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم 

 وبدعم منها ثم سردت فحوى الخطاب. ANMEفي الطاقة 

 وس أن الغاية من بث هذه المعطيات هوفي هذا الصدد أوضحت السيدة رئيسة البلدية للسادة والسيدات أعضاء المجل 

ا السيما وأن بلدية المهدية تشكو عجز تتعلق بالترشيد في استهالك الطاقةفز امزايا وحواالستباق والحصول على 
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و من المجلس المرجوللتنوير العمومي  العالية لكلفة الماليةل بسببهيكليا متفاقما على مستوى تعبئة مواردها المالية 

 حيث المبدأ على هذا التوجه البرنامج.  المصادقة من

: المصادقة باإلجماع على االنخراط في المشروع النموذجي حول التنوير وفقا لما جاء بنص المراسلة قرار المجلس

 المذكورة. 

 : I Love Mahdiaتركيز مجسم  -1

من خالل عقد  I Love Mahdiaمر بها اختيار مواقع لتركيز مجسم  ة وداد سعد الظريف تقدم المراحل التيالسيد

 .2020سبتمبر  21جوان و  24جلستي عمل حول الموضوع من قبل لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم بتاريخ 

وقدمت للمجلس أربعة مقترحات لمواقع تم اصطفاؤها من قبل ثلة من أعضاء المجتمع المدني والفنانين والمصورين 

موقع مدخل المسلك الصحي للمصور أكرم خوجة. المجلس البلدي باإلجماع اختيار وبعد عرضها واحدة بواحدة قرر 

 صوتا(. 13)

 : دراسة مشروع اتفاقيتين )برنامج تمكين ومنظمة أنا يقظ( -2

 : اتفاقية أنا يقظ -أ

 السيدة لمياء العيوني رئيسة لجنة التشاركية تقدم الموضوع وتلت نص مشروع االتفاقية.

 تي: والتداول في المشروع كانت التدخالت كاآلوبعد النقاش 

 يحتا  ول بالقانون الالبلدية والنفاذ إلى المعلومة مكفإلى  شيئا: هذه االتفاقية لن تضيف السيد أحمد خميس 

 إلى اتفاقية 

 إبرام مثل هذه االتفاقيات سيسمح بمخالفة حفظ السر المهني في بعض المعطيات والجوانب :السيدة ريم الزوالي  

 مع ابرام هذه االتفاقية لكسب الخبرة والتجربة من قبل األعوان  :السيد هيثم بن ابراهم 
: عدم الموافقة على ابرام هذه االتفاقية مع منظمة أنا يقظ وقانون النفاذ إلى المعلومة هو الكفيل بتنظيم قرار المجلس

 فية ومقاومة الفساد وفقا للتشريع.عمليات الولو  إلى المعطيات المتعلقة بالعمل البلدي لضمان الشفا

 تشاركية تقدم نص مشروع االتفاقية.: السيدة لمياء العيوني رئيسة لجنة المشروع اتفاقية مع برنامج تمكين -ب

 : دعوة هيئة هذا البرنامج إلى البلدية لمزيد عرض المشروع وفحوى االتفاقية. قرار المجلس

مبالغ بعنوان لزمة السوق األسبوعية ليوم الجمعة ومسائل مالية وإدخال تعديالت على مدة اللزمة للسنوات  طرح -3

 المقبلة: 

: السيد خالد العراك رئيس لجنة الشؤون المالية طرح مبالغ بعنوان لزمة السوق األسبوعية ليوم الجمعة -أ

 واالقتصادية يقدم الموضوع وفقا للتقرير التالي: 

حيث تقدم السيد حسام  2020المعروض على أنظار المجلس البلدي وضعية السوق األسبوعية ليوم الجمعة لسنة 

يرغب من خالله النظر في خصم من اداء  2020سبتمبر  11حسيون مستلزم معاليم هذه السوق بطلب بتاريخ 

 26الى غاية  03/2020/ 13اط من معينات استلزام السوق األسبوعية ليوم الجمعة للفترة التي توقف بها النش

وهي الفترة األهم حيث تزامنت مع شهر رمضان التي يزداد فيها عدد المنتصبين وتحسن الظروف  05/2020/

المناخية وهي أهم الفترات التي يحقق فيها األرباح األمر الذي وجد نفسه عاجزا عن الوفاء بإلتزاماته المالية تجاه 

ودراسة طلبه نظرا للظروف  18/09/2020ه.وللغرض تم عقد جلسة عمل بتاريخ البلدية وذلك كما ورد بطلب

االستثنائية التي مرت بها البالد خالل فترة الحجر الصحي و تأثيرها السلبي على الحركة االقتصادية والضرر 

قد تم الن فالذي لحق نشاط األسواق المستلزمة جراء الحجر الصحي اإلجباري ومنع التنقل بين المدن وحظر الجو

 اقتراح ما يلي :

بطرح ما يعادل قيمة اثنا عشر أسبوعا  2020مراجعة معلوم لزمة معاليم السوق األسبوعية ليوم الجمعة لسنة 

 وهي الفترة التي تم فيها فرض الحجر الصحي اإلجباري و منع الجوالن بين المدن 

أسبوعا من زمن اللزمة بعنوان السوق  12دة الموافقة على طرح م وبعد النقاش قرر المجلس البلدي باإلجماع

 أد 83.094,340وهو ما يعادل مبلغ  2020األسبوعية ليوم الجمعة لسنة 

 : مسائل مالية -ب
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: السيد خالد العراك رئيس لجنة المالية والشؤون 2020التعديل بالزيادة في اعتمادات للجزء الخامس بميزانية  -1

 االقتصادية يقدم الموضوع وفقا للتقرير التالي: 

المعروض على أنظاركم للتفضل بالمصادقة على مشروع الزيادة في اإلعتمادات المرصودة بالجزء الخامس من 

ة في تحسين وحماية المحيط بالمراكز بالفصل المخصص للمساهم 2020ميزانية العنوان الثاني لبلدية المهدية لسنة 

لفائدة  2020السياحية إثر تحويل المساهمة المالية الخاّصة بأشغال التنظيف اآللي لشاطئ المهدية خالل صائفة 

 وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي طبقا لإلتفاقية المبرمة بين بلدية المهدية والوكالة .

 في التالي:  وررفادخالويتمثل إقتراح التعديل بالزيادة 

 العنوان الثاني:  

اإلعتماد بعد  التعديل اإلعتماد النهائي

 آخر تعديل

 اإلعتماد

 المفتوح

 بالميزانية

 الفرل

  بالزيادة بالنقص

الفصل 23الباب 2العنوان - 100.785.120 76.731.795 - 177.516.915

الفقرة 0001الفقرة06718

في  :المساهمة000الفرعية

تحسين وحماية المحيط 

 بالمراكز السياحية

 الجملة - 100.785.120 76.731.795  177.516.915

تتولى البلدية طبقا لإلتفاقية المبرمة تحويل هذه اإلعتمادات إلى الوكالة التي تتولّى إنجاز األشغال)عملية محاسبية مالحظة: 

 بيضاء(
 بالتقرير. دالمصادقة باإلجماع على ما ور :قرار المجلس

: السيد خالد العراك رئيس لجنة المالية والشؤون 2020التعديل بالزيادة في اعتمادات ميزانية التنمية لسنة  -2

 االقتصادية يقدم الموضوع وفقا للتقرير التالي:

العنوان الثاني المرصودة بالجزء  الزيادة في إعتماداتالمعروض على أنظاركم للتفضل بالمصادقة على مشروع 

الثالث من ميزانية التنمية بعنوان المنح والمساهمات الخارجية )موارد السنة( المخصصة لتمويل مشروع تهيئة 

وذلك إثر حصول البلدية   S.T. Medوتجديد السوق المركزية للسمك بالمهدية في إطار مشروع التعاون الدولي 

 دينار تونسي . 27.975,521أورو  ما يعادل  8.834.84على إعتمادات جديدة قيمتها 

 التالي:التعديل بالزيادة دخال وصرفا في ويتمثل إقتراح 

  العنوان الثاني: 

 الموارد:
اإلعتماد بعد آخر  التعديل اإلعتماد النهائي

 تعديل

اإلعتماد 

المفتوح 

 بالميزانية

 الفرل

  بالزيادة بالنقص

 الجزء الثالث/الصنف السابع - - 27.975.521 - 27.975.521

 منح ومساهمات خارجية 07002الفصل:

 منح ومساهمات خارجية أخرى 02الفقرة:

 موارد السنة 002الفقرة الفرعية 

 النفقات:
اإلعتماد بعد آخر  التعديل اإلعتماد النهائي

 تعديل

اإلعتماد المفتوح 

 بالميزانية

 الفرل

  بالزيادة بالنقص

قسم التاسع:نفقات التنمية الجزء الثالث/ال 51.543.291 51.543.291 27.975.521 - 79.518.812

 المرتبطة بموارد خارجية موّظفة
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أشغال الصيانة  21/الفقرة  09617الفصل:

 والتعّهد)السوق المركزية(

 : المصادقة باإلجماع على ما ورد بالتقرير.قرار المجلس

عام : السيد لطفي بوحمدة الكاتب الاعتمادات من فرل إلى فرل بالعنوان الثاني من ميزانية بلدية المهدية تحويل -3

 للبلدية يقدم الموضوع وفقا للتقرير التالي:

تحويل إعتمادات من فصل إلى فصل بالعنوان الثاني من المعروض على أنظاركم للتفضل بالمصادقة على مشروع 

 وذلك لألسباب التالية: 2020 ميزانية البلدية لسنة

   توفير إعتمادات إلنجاز بعض المشاريع وإستهالك إعتمادات متبقية في بعض الفصول.  -

  ويتمثل إقتراح تحويل اإلعتماد في التالي:
المستهلك  اإلعتماد النهائي

 أو المزمع إستهالكه

 الفرل اإلعتماد بالميزانية التعديل

 بالزيادة بالنقص

 إقتناء أراضي 06601/0001/000 231.500.000 - 120.000.000 111.500.000

 المستودع البلدي 06603/0003/000 84.841.347 - 60.000.000 24.841.347

برامج وتجهيزات  06605/0020/000 68.167.781 65.000.000 - 133.167.781

 إعالمية

إقتناء معدات  06606/0001/000 351.042.500 35.000.000 - 386.042.500

 النظافة والطرقات

إقتناء وسائل  06608/0001/000 140.094.486 - 70.000.000 70.094.486

 النقل

 تعبيد الطرقات 06613/0002/000 2.630.091.793 92.000.000 - 2.722.091.793

عمليات التهيئة  06615/0005/000 89.829.209 - 20.000.000 69.829.209

 والتجميل األخرى

بناء وتهيئة  06617/0001/000 170.608.296 - 120.000.000 50.608.296

 األسواق

 دار البحار 09617/0001/000 218.722.848 16.000.000 - 234.722.848

تهيئة السوق  09617/0021/000 51.543.291 10.000.000 - 61.543.291

 المركزية

 تسديد أصل الدين 10950/0001/000 65.500.000 172.000.000 - 237.500.000

 الجملة 4.101.941.551 390.000.000 390.000.000 4.101.941.551

 : المصادقة باإلجماع على ما ورد بالتقرير مع تحفظ كل من السيدتين: ريم الزوالي ورشيدة الصفاقسي. قرار المجلس

 

: السيد أحمد خميس يقدم الموضوع تعديل على مدة لزمة السوق األسبوعية لسوق الجمعة للسنوات المقبلة إدخال - 

 وفقا للتقرير التالي: 
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المعروض على أنظار المجلس البلدي وضعية السوق األسبوعية ليوم الجمعة حيث تم خالل جلسة العمل المنعقدة 

راس الشروط الخاصة بهذه السوق وذلك من خالل التمديد في مدة اقتراح ادخال تعديل على ك 18/09/2020 بتاريخ

كما تم تحديده  2021لسنة  ألف دينار 400بسعر افتتاحي قدره  2021اللزمة من سنة واحدة الى سنتين بداية من سنة 

خالل  % 5مع اعتماد نسبة زيادة بـ:  2020جويلية  29سابقا من طرف المجلس البلدي في جلسته المنعقدة بتاريخ 

تسب تح % 10مع اعتماد زيادة بـ:   2023هذا مع إمكانية التمديد لصاحب اللزمة لمواصلة االستغالل سنة  2022سنة 

 .2022على أساس قيمة لزمة سنة 

على إدخال تعديل على مستوى كراس شروط لزمة السوق األسبوعية  وبعد النقاش وافق المجلس البلدي باإلجماع

األول والرابع لتصبح مدة لزمة السوق األسبوعية ليوم الجمعة بالمهدية سنتان تنطلق في غرة  ليوم الجمعة بالفصلين

إلى غاية  2023جانفي  01ويمكن التمديد فيها للفائز باللزمة بسنة وحيدة من  31/12/2022وتنتهي في  2021جانفي 

 % 10وبـ  2022بالنسبة لسنة  % 5زيادة في معلوم اللزمة بـ وبوذلك برضا الطرفين وموافقتهما  31/12/2023

 .2023بالنسبة لسنة 

كما قرر المجلس أن هذا القرار ال يكون ساري المفعول إال بعد انتظار ما تسفر عنه البتة الثانية للسوق األسبوعية 

فإن كان الثمن المعروض أرفع من السعر االفتتاحي يقع النظر فيه من  2020أكتوبر  27ليوم الجمعة وذلك يوم 

ألف دينار كما أوصى المجلس بغلق المنفذ المؤدي إلى مدرسة  400 2021المجلس أوال ويكون السعر االفتتاحي لسنة 

 ابن رشد والتنسيق في ذلك مع الهياكل ذات النظر. 

: السيد خالد العراك رئيس لجنة المالية والشؤون االقتصادية يقدم إحداث سوق أسبوعية بشيبة واستلزام معاليمه -4

 الموضوع وفقا للتقرير التالي: 

المعروض على أنظار المجلس البلدي الوضعية الواقعية للسوق األسبوعية ليوم الخميس بمنطقة شيبة الذي ينشط  به "

لمجلس الجهوي وتم فك االرتباط منذ سنة منتصبا منذ ثالث سنوات تقريبا حيث كان يتبع تنظيميا ا 40حوالي 

 وهي تنتصب بالطريق الرئيسية وبمحيط المدرسة االبتدائية بشيبة من جهة والجامع من الجهة األخرى. 2017/2018

 تم اقتراح ما يلي: 18/09/2020ذه الوضعية خالل جلسة عمل بتاريخ وحيث تم دراسة ه

وق األسبوعية وتحديد يوم انتصابها والحيز الجغرافي الذي إصدار قرار من المجلس البلدي بإحداث هذه الس -

 ستستغله

استلزام معاليم هذه السوق طبقا لكراس الشروط الخاصة باستلزام معاليم األسواق األسبوعية والمعمول بها  -

 في هذا المجال

 آالف دينار  5تحديد سعر افتتاحي بـ:  -

 ربع الواحدمليم للمتر الم 500ضبط المعلوم العام للوقوف بـ:  -

 ض إلى السيدة رئيسة البلدية النظر معإحداث سوق أسبوعية بشيبة وفوّ  نقاش قرر المجلس البلدي باإلجماعوبعد ال

 ن:تيوالزمني لهذا السوق وفقا للفرضيهياكل المجتمع المدني بالمنطقة فيما يتعلق بالحيز الجغرافي 

 موقع االنتصاب الحالي  ونفسيوم األحد  -1

 الخميس واختيار موقع آخر يوم -2

 كما صادق المجلس على السعر االفتتاحي وثمن المتر المربع في اليوم وفقا لما ورد بالتقرير. 

: السيدة لمياء العيوني رئيسة لجنة التشاركية تقدم 2021االطالع على أطوار إعداد برنامج االستثمار البلدي لسنة  -5

 الموضوع وفقا للتقرير التالي: 

أكتوبر  05المؤرخ في  2868لمنشور السيد المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية عدد تبعا 

 21عقدت خلية االستثمار جلسة عمل يوم األربعاء  2021والمتعلق باإلعداد للبرنامج االستثماري التشاركي  2020
 وضبطت منهجية عمل البرنامج كما يلي: 2020أكتوبر 



 
6 

 2021البرنامج االستثماري  مراحل التاريخ

 جلسة عمل لخلية االستثمار العاشرة صباحا 21/10/2020األربعاء 

  23/10/2020الجمعة 

 العاشرة صباحا

 منتصف النهار

 جلسة إعالمية موجهة لكافة أعوان بلدية المهدية

لجنة األشغال حول تقسيم المجال البلدي إلى 

 مناطق

 جلسة عمل حول ضبط الخطة االتصالية صباحاالعاشرة  28/10/2020األربعاء 

 جلسة إعالمية للمجتمع المدني الثالثة بعد الزوال 28/10/2020األربعاء 

 آخر أجل إلعداد التشخيص الفني والمالي 30/10/2020الجمعة 

 جلسة عمل مع المتدخلين العموميين العاشرة صباحا 03/11/2020الثالثاء 

 أجل لنشر التشخيص الفني والماليآخر   06/11/2020الجمعة 

 جلسة عمل للمجلس البلدي لتوزيع الموارد الرابعة بعد الزوال 13/11/2020الجمعة 

 الجلسة العامة التشاركية األولى الخامسة والنصف مساء 20/11/2020الجمعة 

 جلسات المناطق إن وجدت العاشرة صباحا 03/12/2020إلى  24/11من 

 الجلسة العامة التشاركية الثانية واألعمال النهائية الخامسة والنصف مساء 04/12/2020الجمعة 

جلسة عمل للمجلس البلدي للمصادقة على  الرابعة بعد الزوال 11/12/2020الجمعة 

 2021البرنامج االستثماري 

نوان علمبرمج إنجازها بمدنا بالمشاريع اهذا كما تم مراسلة مختلف السلط الجهوية والمحلية والمتدخلين العموميين ل
 كما تم مراسلة مختلف الهياكل اإلدارية البلدية إلعداد التشخيص الفني والمالي في اآلجال. 2021سنة 

 التدخالت: 

 فس كالتنوير والمشاريع االقتصادية وهو ن : التركيز على المشاريع ذات البعد االستثماريالسيد طارق الحنشة

 الباجي.  السيدة عبيرالفكرة التي ساقتها 

 وية السنوات الفارطة أول ةانجاز المشاريع المتعهد بها سابقا في إطار برامج تشاركي :السيدة لمياء العيوني

 . نقصوى لضمان مصداقية المجلس تجاه المتساكني
  .: الموافقة على التمشي المقدمقرار المجلس

 

 واختتمت الجلسة على الساعة التاسعة والنصف ليال

 

 وحرر بتاريخه                                                                                   

 رئيسة البلدية                                                                                               

 فائزة بوبكر                                                                                                

 


