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 بلدية المهدية

 جلسة عمل للمجلس البلديمحضر 

 2020جويلية  17الجمعة 

بداية من الساعة الخامسة والنصف مساء بقصر بلدية المهدية جلسة  2020جويلية  17عقد المجلس البلدي يوم الجمعة 

 عمل استثنائية أشرفت عليها السيدة فائزة بوبكر رئيسة البلدية حضرها السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي:  

 أحمد رشاد خميس: المساعد األول  -

 مساعد الثاني إكرام ريش: ال -

 سهيل الشيخ الزوالي: المساعد الثالث  -

 محمد الهادي بن الشيخ: المساعد الرابع  -

 حسن بنور: رئيس دائرة هيبون  -

 محمد الشاهد: رئيس دائرة الزهراء  -

 سامي عالية: عضو -

 سمير الزواري: عضو -

 وداد سعد الظريف: عضوة  -

 الهادي سنان: عضو  -

 عضوة  دليلة القمودي: -

 هاجر البكوش: عضوة  -

 عبير الباجي: عضوة  -

 لبنى الزواري: عضوة  -

 طارق الحنشة: عضو  -

 رضا الشوك: عضو  -

 كريمة قاسم: عضوة  -

في مستهل الجلسة رحبت السيدة رئيسة البلدية بالحضور وأعلمتهم بأن تنظيم هذه الجلسة الطارئة استدعته الضرورة 

 الفقرة الخامسة من مجلة الجماعات المحلية. 216ذات الصبغة االستعجالية وفقا للفصل للنظر في بعض المواضيع 

 ثم قدمت محاور جدول األعمال والتي تتخلص في: 

 في لزمة رفع العربات  البت -1

 تخص إشغال الملك البلدي والفضاء العام  مواضيع -2

التي حضرها وفد  2020جويلية  15كما أعلمت الحضور بجلسة العمل التي عقدت بوزارة الشؤون المحلية يوم األربعاء 

ئيس ر –رئيس لجنة الشؤون المالية  –المساعد األول  –عن المجلس البلدي ضم كل من السادة والسيدة رئيسة البلدية 

ارية وإسداء الخدمات والكاتب العام للبلدية وتم خاللها النظر في الملفات رئيسة لجنة الشؤون اإلد –لجنة التهيئة العمرانية 

 التالية: 

  ملف زي الشغل -أ

 نوير العمومي الت المتخلدة بعنوانات التسيير والسيما الديون تقديم دعم استثنائي لفائدة بلدية المهدية لمجابهة نفق -ب

 المهدية لتركيز مشروع الرقمنة باإلدارة وإدراجها ضمن منصة رقمنة ملفات رخص البناء بلدية معاضدة  -ج

 ذات الصلة فيما يتعلق بالمشاريع التالية:  الوزاراتمساندة بلدية المهدية مع  -د

 ط المدينة )وزارة النقل( ستحويل السكة الحديدية الخاصة بالقطار من و* 

-صغيرالخل المدينة العتيقة الحوض قة البلدية لفائدة بلدية المهدية: مثل عقارات دا* إحالة بعض أمالك الدولة بالمنط

 شال .... )وزارة أمالك الدولة(  محطة

 * توفير التمويل الالزم إلنجاز طرقات بمنطقة جبل دار واجة واألنهج المتاخمة للمنطقة السياحية )وزارة التجهيز(  

 طلب قرض من صندوق القروض( )للخضر والغالل  * تمويل مشروع تهيئة السوق المركزية

 * انجاز القسط الثالث من مشروع الفسحة الشاطئية )وزارة السياحة، صندوق حماية المناطق السياحية( 
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 دار الصداقة.... –والترفيهية مثل مشروع قوسبال البيئية* إتمام بعض المشاريع 

 المهدية لتيسير التصرف المالي بمناسبة مشاريع التعاون الدولي.  باسم بلدية* التدخل لدى البنك المركزي لفتح حساب 

 .موضوع لزمة الشاجنة الرافعة للعربات المخالفة للقواعد المرورية:1

 قدم السيد سهيل الشيخ الزوالي الموضوع وفقا للمذكرة التالية: 

ونقل السيارات المخالفة للقواعد تم فتح عروض خدمة رفع  17/07/2020المعروض على المجلس البلدي أنه بتاريخ 

المرورية بصفة غير قانونية وقد تم تسجيل ورود عرضين وبعد أن تم فتح الظروف الخارجية تم تسجيل غياب بعض 

 الوثائق المكونة للعروض مما استوجب اقصاؤهما وبالتالي لم يتم فتح الظروف الفنية والمالية.

 وعد النقاش والتحاور تم اقتراح ما يلي :

العرض على المجلس البلدي تنقيح كراس الشروط فيما يتعلق بتقديم صاحب العرض لشهادة مسلمة من الصندوق  -

في خالص الثالثية األخيرة بالنسبة للعملة حيث تم اقتراح مطالب المشارك بتقديم وصل الوطني للضمان االجتماعي 

تظهار بالتزام معرف باإلمضاء يتعهد من خالله المشارك واالس 02خالص الثالثية األخيرة بالنسبة للسواق فقط وعددهم 

عملة المنتدبين للعمل معه كامل  02في صورة فوزه باللزمة بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لعدد 

 فترة اللزمة.

جويلية  24العروض يوم  اللجوء إلى صيغة االتفاق المباشر نظرا لحالة التأكد واإلعالن عنه بالصحف اليومية ويتم فتح -

2020. 

 : رفض العرضين المقدمين لعدم استجابتها لضوابط كراس الشروط.قرار المجلس -

 انخراط عملة وسواق الشاحنة الرافعة بالصندوقيثبت المتعلق بتقديم ما  في الشرطعلى كراس الشروط  عديلوإدخال ت -

 الوطني للضمان االجتماعي كاآلتي: 

 ضرورة تقديم وصوالت خالص للسائقين بعنوان الضمان االجتماعي  -

 ( لتسجيلهم لدى صندوق الضمان االجتماعي في حال الفوز باللزمة.04تقديم تعهد كتابي بالنسبة لباقي العملة وعددهم ) -

جويلية  24اعتماد صبغة التفاوض المباشر بالنسبة لطلب العروض المقبل والذي حدد ليوم الجمعة  كما قرر المجلس:

وفوضى السيدة رئيسة البلدية للبث في االثمان المقدمة دون الرجوع إلى المجلس بالنسبة للزمة الشاحنة الرافعة  2020

 ولزمة المأوي.

 : إشغال الملك البلدي والفضاء العام -2

 : التماس مستلزم سوق الدوابمطلب  -أ

تقدم بطلب  2020حيث أفاد أن السيد عادل القعليش مستلزم معاليم سوق الدواب لسنة السيد سهيل الزوالي يقدم الموضوع 

ثان للبلدية يلتمس من خالله إعادة النظر في إعفائه من أداء معينات استلزام سوق الدواب للفترة التي توقف فيها النشاط 

صحي( مع العلم وأنه تقدم سابقا بطلب إعفائه من خالص بقية األقساط الشهرية فكان قرار المجلس البلدي )الحجر ال

  التمديد له في مدة اللزمة للفترة التي توقف فيها النشاط.

 : مستلزم سوق الدواب ال يحترم ضوابط العمل والعقد المبرم معه. السيد حسن بنور* 

وقفا تالثمن الجملي لعقد اللزمة بالنسبة للفترة التي شهد فيها سوق الدواب من ح المبالغ : الموافقة على طرقرار المجلس

 .المتعلق بهذا المحور 2020ماي  30عن العمل بسبب الحجر الصحي ويلغى قرار المجلس البلدي المؤرخ في 

 : مطلب شاغلي الفضاء الكائن بالفلة -ب

وضعية أصحاب مطالب تركيز أرجوحات للتنشيط خالل فصل الصيف حيث أن أغلبهم يرغبون السيد سهيل الزوالي يقدم 

 في االنتصاب في الفضاء الكائن بباب الفلة وهو ما اعتادوا عليه منذ سنوات.

: دعوة أصحاب األرجوحات إلى تقديم ما يثبت اعتمادهم تدابير السالمة والصحة من قبل هياكل مختصة قرار المجلس

وفقا  2021( )فترة انتقالية( وإعداد كراس شروط بنظم هذا النشاط بداية من اليوم الصيفي 2020لهذه السنة ) بالنسبة

 لتصور شامل وواضح.

 ريع بإيجاد تصور في توظيف دار البحار وساحة البيئة. س: التكما قرر المجلس

 : مطلب نزل تاالسا -ج

ر العام لنزل تاالسا بمطلب لغرض تجديد رخصة استغالل المأوى حيث تقدم المديالسيد سهيل الزوالي يقدم الموضوع 

 الخاص لنزل تالسا )تجديد القرار(.
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المالية  بين الشؤون مشتركةديد الترخيص وفوض المجلس البلدي للجنة ج: الموافقة من حيث المبدأ على تقرار المجلس

قا للقرار لضبط المعلوم وف شغال والتهيئة العمرانيةواألوالشؤون العقارية  والملك البلديواالقتصادية ومتابعة التصرف 

 البلدي الساري المفعول. 

كما دعا المجلس البلدي إلى النظر في كل الوضعيات والحاالت المماثلة لضبطها وتحديدها ومراجعة المعاليم الموظفة 

 عليها مثل: روايال منصور وتوب كابي .... 

 : شمطلب مقدم من صاحب نزل المهدية بيت -د

 15/07/2020قمودي تقدم الموضوع وفقا للمطلب الذي تقدم به المدير العام لنزل المهدية بيتش بتاريخ السيدة دليلة ال

والذي يرغب من خالله استعمال مدخل منتزه الطفل والعائلة المتاخم لنزل المهدية بيتش إلنجاز أعمال التزود والتطهير 

  بالمطعم الشاطئي للنزل.

 وتكليف الشرطة البيئية والسيدة دليلة القمودي لتحرير محضر في الغرض ضد المخالف  عذر: اإلجابة بالتقرار المجلس

 : تقرير لجنة المدينة العتيقة -ه

 السيد الهادي سنان يقدم الموضوع وفقا للتقرير المصاحب: 

حول إحداث نواة لألرشيف  2020جوان  18تم عقد جلسة عمل مشتركة مع لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم بتاريخ 

 منها:الهدف 

  الحفاظ على ذاكرة المهدية 

 .نشر ثقافة األرشيف وأهمية المحافظة عليه 

 دعم مجهود مؤسسة األرشيف الوطني 

 .دعم األبحاث العلمية والتاريخية التي يمكن أن تستفيد منها الجهة 

 ة والخاصة وللمؤسسات التربوية.تنظيم ندوات تدريبية وتكوينية موجهة للمؤسسات العمومي 

وقد اقترح الحاضرون تخصيص مقر الولي الصالح "سيدي قاسم" كنواة لألرشيف بعد ترميمه بالتعاون بين بلدية المهدية 

والمعهد الوطني للتراث ومكونات المجتمع المدني والخواص وتشرف على النواة بلدية المهدية بالتنسيق مع مؤسسة 

 األرشيف الوطني.

 صالتمحي: إرجاء البث في الموضوع لمزيد ار المجلسقر

 I Loveثم تناولت السيدة وداد سعد الظرف الكلمة وأشارت أن أحد المستثمرين ينوي تركيز مجسمات تتضمن عبارة 

Mahdia على نفقته بأحد المواقع بالمدينة . 

 والتربية والتعليم الفنون والثقافة  من قبل لجنةوأثناء النظر في الموضوع 

 تم اقتراح بعض المواقع مثل: 

 ساحة البيئة  -

 مقهى الغار والجامع الكبير  بينالموقع الكائن  -

 : السيد طارق الحنشة* 

 الرؤيا  حجبالموقع بخصوصية المهدية مع توفير تدابير السالمة وعدم  زهو إبرا المغزىموقع بساحة البيئة ألن  يحبذ

 مع احترام تدابير السالمة  أصال: تركيز المجسم بمكان غير مجمل اريالسيدة لبنى الزو* 

 : مدخل برج عريف السيد حسن بنور* 

 : النظر في الموضوع خالل جلسة الدورة العادية الثالثة.قرار المجلس البلدي

 

 واختتمت الجلسة على الساعة الثامنة والنصف ليال

                                                                       

 وحرر بتاريخه   

 رئيسة البلدية                                                                                             

  

 فائزة بوبكر                                                                                               

 


