
 بلدية المهدية

 محضر جلسة عمل للمجلس البلدي

 2020نوفمبر  13الجمعة 

على الساعة الرابعة بعد الزوال بقصر البلدية  2020نوفمبر  13عقد المجلس البلدي بالمهدية جلسة عمل يوم الجمعة 

 رها السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي: ضالسيدة فائزة بوبكر رئيسة البلدية حأشرفت عليها 

 أحمد رشاد خميس: المساعد األول  -

 محمد الهادي بن الشيخ: المساعد الثالث -

 سهيل الشيخ الزوالي: المساعد الرابع -

 حسن بنور: رئيس دائرة هيبون -

 محمد الشاهد: رئيس دائرة الزهراء -

 البكوش: عضوةهاجر  -

 دليلة القمودي: عضوة  -

 نجالء الزوالي: عضوة  -

 لمياء العيوني: عضوة  -

 ريم الزوالي: عضوة  -

 فتحي بن زينب: عضو -

 الهادي سنان: عضو -

 رضا الشوك: عضو -

 هيثم بن ابراهم: عضو -

 سمير الزواري: عضو  -

 محسن كريم: عضو  -

 طارق الحنشة: عضو  -

 لبنى الزواري: عضوة  -

 عبير الباجي: عضوة  -

 سامي عالية: عضو -

 نسرين خليفة منصور: عضوة -

 كريمة قاسم: عضوة  -

 انيس العماري: عضو -

 وتولى كتابة الجلسة السيد لطفي بوحمدة الكاتب العام للبلدية.

 طويره. ى متابعة العمل البلدي وتفي مفتتح الجلسة رحبت السيدة رئيسة البلدية بالحضور وشكرتهم على حرصهم عل

السادة والسيدات أعضاء المجلس أن يتولى السيد عياض بالحارث ممثل لشركة استثمار بالجهة أن يقدم من واستسمحت 

 عرضا حول أوجه وسبل الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام. وحظي الطلب بالموافقة. 

 )نسخة من ملف(تولى السيد عياض بالحارث تقديم عرضه.  وقبل التطرق إلى محاور جدول أعمال الجلسة

 وبعد مغادرته الجلسة تلت السيدة رئيسة البلدية محاور جدول األعمال وهي: 

  2021برنامج االستثمار التشاركي لسنة  -1

    Symbiocityاالطالع على عرض لجنة القيادة لمشروع -2

  2020تنقيح ميزانية  -3

 الوقتي للملك العام البلدي من طرف بعض المؤسسات  ضبط معلوم اإلشغال -4

 طرح منقوالت  -5

 مسائل مختلفة  -6

 المصادقة على لزمة سوق الدواب  -أ

 فتح باب بمحطة اللواج  -ب

 السوق المركزية باستلزام المعاليم  -ج



 تقليع األشجار وغراستها  -د

جانب مأصبح عمل المجلس تناول السيد الهادي سنان الكلمة حيث أفاد أن  وقبل الخوض في التداول في محاور الجلسة

نبه وطالب عديد المرات إلى هذا اإلخالل لكن دون جدوى.  التسريع بمراجعة اللجان علما وأنهللقانون ومن الضروري 

الجميع منتخب من  زيد الشفافية والدقة عند ضبط جداول األعمال والمساواة بين أعضاء المجلس ألنإلى م دعاكما 

 المواطنين. 

: دعت إلى تحديد جلسة عاجلة للمجلس البلدي للنظر في سير عمل المجلس والعالقات فيما بين السيدة ريم الزوالي* 

 األعضاء وتقييم عمل اللجان. 

 الساعة الرابعة بعد الزوال موعدا لذلك.  2020نوفمبر  19وبتوافق من الجميع حدد يوم الخميس 

 :2021برنامج االستثمار التشاركي لسنة  -1

تناولت السيدة رئيسة البلدية الكلمة مشيرة أنه تطبيقا لمقتضيات مجلة الجماعات المحلية وبناء على منشور السيد المدير 

 2021العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية تم االنطالق في اإلعداد لبرنامج االستثمار التشاركي لسنة 

 لدية المهدية وفقا للخطة والمنوال واألطوار المطلوبة )الروزنامة( بب

برنامج إعداد ال ختلف المراحل وأوجه التصرف فيثم تولت السيدة لمياء العيوني رئيسة لجنة التشاركية توضيح م

ة ورجالم لألهداف ظرف الصحي الذي حال دون تحقيقإلعداد رغم ضيق الوقت والاوشكرت اإلدارة البلدية على حسن 

 كما جرت عليه العادة من حيث االتصال المباشر بالمواطنين.

 في األثناء قام السيد زهير البقلوطي كاهية مدير بتقديم عرض حول التشخيص الفني.

 ثم تولى السيد لطفي بوحمدة الكاتب العام للبلدية تقديم نتائج التشخيص المالي وفقا لآلتي: 

 :نتائج التشخيص المالي 

 :  2021الموارد المتوقعة بالعنوان الثاني النجاز برنامج االستثمار البلدي لسنة  -/-

من العنوان االول للميزانية وهو الفارق بين جملة الموارد المتوقعة والمصاريف  اد 128ادخارا في حدود  -

  2021المرتقبة خالل سنة 

  اد 539تقدر ب  2021مساعدة غير موظفة بعنوان سنة  -

 د 852.809يقدر ب 2021الدعم المالي السنوي لالستثمار بعنوان سنة المناب من  -

 ( % 20من موارد العنوان االول )  2019وهي بقايا  اد 71المدخرات المقدرة ب  -

 اد 100 ( % 80)  2020المؤمل ادخاره من موارد العنوان االول من ميزانية  -

 26بتاريخ  3045مراسلة الصندوق عدد اد ) 260قرض من صندوق القروض ومياعدة الجماعات المحلية  -

 ( 2020اكتوبر 

 1.950,809بعنوان موارد تنمية تقدر ب  2021وبذلك تصبح جملة الموارد المزمع توفيرها خالل سنة  -

  اد

 بالعنوان الثاني  2021المصاريف المرتقبة خالل سنة  -//-
 وتتمثل في:  2021يتعين على البلدية اعتبار بعض المصاريف المتعهد بها ضمن مصاريف التنمية بميزانية سنة 

  اد 231الخاص باقتناء عقار ) منتزه العائلة والطفل ( في حدود  2021خالص قسط سنة  -

البلدي  بعنوان اضافات في انجاز صفقات طرقات تعهد بها المجلس اد 366اعتبار اعتماد في حدود  -

 .    الستكمال البرنامج المقترح من قبل المواطنين

 لخالص اصل الدين مع صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية  اد 223اعتبار مبلغ  -

 اد 820وعليه فان جملة هذه المصاريف تقدر ب 

    :الخالصــــــة 

لغ الذي سيعتمد النجاز البرنامج هو الفارق بين جملة هذه الموارد وهذه المصاريف وهو المب اد 1.130 -

  2021االستثماري التشاركي لسنة 

 يم المناطق وفقا لما يلي: سثم تمت المصادقة على تق

 :كما يليوسط المدينة منطقة بالنسبة ل 23/10/2020ديل لمقترح لجنة األشغال المنعقدة بتاريخ مع إدخال تع

 : دائرة الزهراء :1المنطقة  -



 الروضة .1

 صفر + الزقانة + الطرمسحي الطاهر  .2
 برج عريف .3

 أكواش دار ابراهم + أكواش دار الشيخ .4
 أكواش دار الحنشة + أكواش دار بن سالم + حي السالم .5

 : دائرة هيبون :2المنطقة 

 هيبون الرمل  .6

 وسط هيبون + حي الصغيرة من عمارات سيدي مسعود إلى مفترق جامع هيبون .7
 أجنة المهدية + المنطقة السياحية .8

 داواجةجبل  .9

 : وسط المدينة : 3المنطقة 

 المدينة العتيقة  .10
 وسط المدينة  .11
 زويلة .12

 : مناطق التوسعة : 4المنطقة 

 شيبة .13
 الدخيلة + السعفات .14
 أوالد عمار .15

 تحفظ السيد حسن بنور( مع  ) 14عوضا عن  15وليصبح العدد الجملي للمناطق الفرعية 

دعو إلى ت تانطالقا من التشخيص الفني والمالي كانت أغلب التوجيهاوبعد نقاش من السادة والسيدات أعضاء المجلس 

االستثماري االقتصادي التي تمكن من التقليص في النفقات بصفة متدرجة في مقابل  البعدالتركيز على المشاريع ذات 

 تنمية الموارد. 

 االعتمادات على المشاريع:  وتم تقديم المقترح التالي لتوزيع

 .ألف دينار 650بقيمة  LEDوالضغط على الكلفة بالكرنيش  التنوير العموميلتطوير شبكة انجاز مشروع  -أ

أد تجميل  20 –أد تهيئة المفترقات 140 –أد صيانة الطرقات 100: )ألف دينار 240تعهد وصيانة الطرقات:  –ب 

 المدينة( مداخل 

 ( بالمنطقة الصناعية تعزيز الرصيد العقاري )اقتناء مقسم أد 110 -ج

  تعزيز أسطول النظافة )جرار لمنطقة شيبة(أد  80 -د

 تهيئة بناية لإلدارة الفنية أد  50 –ه 

 أد مشاريع إدارية(  130)مليون دينار مشاريع مهيكلة و ألف دينار  1130الجملة: 

وصادق أعضاء المجلس البلدي على هذا البرنامج واعترض عليه كل من السيدة ريم الزوالي والسيدة لمياء العيوني 

 والسيد فتحي بن زينب. 

 :Symbiocityاالطالع على عرض لجنة القيادة لمشروع  -2

وقد تم التركيز على  ySymbiocit عرض لمخرجات لجنة القيادة لمشروع التعاون الدوليالسيدة لبنى الزواري تقدم 

 المحاور التالية:

الديمومة الحضرية والتي تهتم بمراجعة  MAHDIA DURABLEمضمون النشرية التي تم إنجازها بعنوان  .1

 لمدينة المهدية.

وثيقة استراتجية تهيئة األماكن العامة وعرض لمثال لموقع نموذجي قرب المدرستين االبتدائتين بمنطقة هيبون  .2

 وبورقيبة()الفتح 

 تحديد مصادر تمويل المشاريع .3

 : 2020تنقيح ميزانية  -3

 السيد خالد العراك رئيس لجنة المالية والشؤون االقتصادية يقدم الموضوع وفقا للتقرير التالي: 



من  النظر في توجه تعديل الميزانية بالتخفيض 2020جويلية  29تم خالل الدورة العادية الثالثة الملتئمة بتاريخ 

جراء جائحة كورونا,   من مجلة الجماعات المحلية بسبب الظروف االستثنائية 177تنقيح وفقا للفصل  مشروع الل خ

وتحديدا تنفيذها بالضبابية وعدم وضوح الرؤيا ومع التقدم في التنفيذ بات من الممكن  2020حيث تميزت السنة المالية 

 وواقعية القيام بتعديالت اكثر دقة

"   المذكور تم طلب ابداء الراي من طرف امين المال الجهوي لالستئناس برايه حيث نص الفصل 177وتطبيقا للفصل 

بتاريخ  4147يعرض كل مشروع تنقيح على امين المال الجهوي البداء الراي عند االقتضاء " )مراسلة البلدية عدد 

 ( 2020جويلية  20

ة إعطاء األولوية لبعض النفقات الوجوبية وال سيما المتعلقة واكد على أهمي 2020نوفمبر  12وحيث ورد الرد بتاريخ 

 بدفع ما يستوجب تعديالت األجور بصندوق التقاعد.

 وحيث حصل تغييرات على مستوى تحصيل الموارد وهي غير متوقعة , نقترح مشروع التنقيح التالي : 

 :-دأ- دالمـــــوار -/-

 المبلغ المرصود  بيان المورد 
 

 10/20 المحقق لغاية
 

المبلغ المزمع 
 تخفيضه 

   المبلغ النهائي

 1150 300 974 1.450 المعلوم على المؤسسات 

 850 400 378 1.250 المعلوم على النزل 

 

 اد 296اد المبلغ المزمع تخفيضه  640  مداخيل االسواق :

 

 324 276 209 600 االسواق االسبوعية 

 20 20 13 40 المعلوم العام للوقوف 

 

 اد 80المبلغ الجملي المزمع تخفيضه :   اد 350مداخيل اشغال الطريق العام : 

 

مداخيل لزمة معلوم 
 االشهار 

200 29 50 150 

 120 30 41 150 معلوم االشهار 

 

 اد 300المبلغ الجملي المزمع تخفيضه :  900مداخيل اخرى متفرقة : 

 

 150 100 89 250 معلوم رخص البناء 

االيواء بمستودع معاليم 
 الحجز

200 103 50 150 

معاليم مقابل رفع 
الفضالت المتاتية من 

 نشاط المحالت التجارية 

100 61 20 80 

 220 130 151 350 مداخيل كراء العقارات 

 3.214 1.376 2.048 4.590 الجملــــــــة 

 المصاريف  -//-

 

 بيان النفقة 
االعتماد المفتوح 

 بالميزانية
 -اد -

االعتماد المفتوح 
 حاليا 

 -اد -2020/  10

االعتماد المزمع 
 تخفيضه

 -اد -

 االعتماد النهائي 
 -اد -

 50 800 830 850 استهالك الكهرباء

المناولة العادية : 
 الزهراء

720 360 305 415 



المناطق الخضراء: 
االعتناء عن طريق 

 المناولة 

140 87 80 60 

صيانة المنشات 
 الرياضية 

60 23 20 40 

 - 171 171 171 خالص فوائض الدين 

 565 1.376 1.471 1.941 الجملــــــــــــة

 تعديل الميزانية من حيث المداخيل والمصاريف وفق االتي )بالعنوان االول فقط (::  الخالصـــة

  : د 8.378.271,808=  1.376.000,000 – 9.754.271,808جملة الموارد المتوقعة بعد التعديل 

  : د 8.137.771,808=  1.376.000,000 – 9.513.771,808جملة المصاريف المتوقعة بعد التعديل 

د مثلما تمت المصادقة عليها بالميزانية ) الفارق  240.500وتبقى مساهمة البلدية لتنفيذ مشاريع التنمية في حدود ال 

 بين جملة الموارد والمصاريف المتوقعة ( 

 : المصادقة باإلجماع على مقترح التنقيح المقدم. قرار المجلس

 : ضبط معلوم اإلشغال الوقتي في الملك البلدي العام من قبل بعض المؤسسات -4

مستخرج من محضر جلسة لجنة النقل لالسيد سهيل الشيخ الزوالي رئيس لجنة النقل والمرور يقدم الموضوع وفقا 

رت الجلسة حول النظر في تحديد معلوم كراء المأوي في الطريق العام حيث تمحو 2020نوفمبر  06والمرور بتاريخ 

 والمأوى المحاذي لمحطة اللواج. 

 . 360في اليوم بحساب  ²مي لـ م 50بالنسبة لمحطة اللواج تقترح اللجنة  -

 مي أيضا.  50بالنسبة للنزل احتساب  -

 الطريق العام أو المأوى بالمؤسسات التالية:بساب المساحة المشغولة تتكليف السيد المنجي خواجة ألح -

 * نزل روايال منصور

  Top Capy* نزل 

 * مأوى عمارة الحبيب المبروك 

  (Thalassa)* نزل التالسا 

مليم لكل صاحب نزل أو محطة )اللواج( كمعلوم لإلشغال  50: المصادقة باإلجماع على اعتماد مبلغ قرار المجلس

 يوما في السنة.  360غول من قبله وذلك باعتبار الوقتي للملك البلدي المش

وتتولى اإلدارة البلدية تحديد المساحات بالمتر المربع بناء على طلب من أصحاب هذه المؤسسات أو من قبل البلدية بعد 

 موافقتها. ويمكن التخفيض في حال الظروف القاهرة. 

 

 : طرح منقوالت -5

 للتقرير التالي: السيدة هاجر البكوش تقدم الموضوع وفقا

 2020نوفمبر  03المعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي محضر جلسة لجنة طرح المنقوالت المنعقدة بتاريخ 

المتعلق بكيفية  1992ماي  30م أ ت بتاريخ  73ـدد/33ذلك أنه تطبيقا لمنشور السيد وزير الدولة وزير الداخلية عـ

  2020سبتمبر  11ـدد  بتاريخ 5850لية و التفويت فيها ، و تبعا للقرار البلدي عـطرح المنقوالت التابعة للجماعات المح

  2020نوفمبر  03و المتعلق بتكوين لجنة طرح المنقوالت التابعة لبلدية المهدية، إجتمعت لجنة الطرح يوم الثالثاء  

ل المزمع فتتاحي للمنقوالت ووسائل النقعلى الساعة العاشرة صباحا بمقر المستودع البلدي قصد النظر وتحديد السعر اإل

طرحها برئاسة السيد)ة( : هاجر البكوش عضو المجلس البلدي  وبحضور ممثلين عن اإلدارة الجهوية للنقل  و عن 

اإلدارة الجهوية ألمالك الدولة و الشؤون العقارية و بعــــد المعاينة الميدانية من طرف الحاضرين تم اإلتفاق على تحديد 

 اإلفتتاحي كما هو مبين ببيانات الجدول التالي : السعر

 

 قسط أول : وسائل نقل و معدات زال اإلنتفاع بها :  1
 



تاريخ أول إذن  الحالة الرقم النوع ع/ر

 بالجوالن

 مالحظات السعر المقترح

جرار فالحي من نوع فوتون  1

820 
 ببطاقة رمادية د 10.000,000 07/01/2013 رديئة  215796-02

جرار فالحي من نوع  2

 66S-70نيوهوالند 
 ببطاقة رمادية  د 1.500,000 26/08/2004 رديئة  211926-02

شاحنة ضاغطة من نوع  3
 إيسيزي 

بدون بطاقة  د  500.000 ***** رديئة جدا 209036-02

 رمادية

شاحنة شافطة ماسحة من  4
 نوع رينو

بدون بطاقة  د 300.000 13/03/1997 رديئة جدا 207793-02

 رمادية 

  OMشاحنة من نوع رينولت  5
 بسلم محمول  40

بدون بطاقة  د 500.000 07/07/1981 رديئة جدا 201396-02

 رمادية 

شاحنة ضاغطة من نوع  6
 رينولت 

 ببطاقة رمادية  د 50.000.000 11/10/2000 رديئة  209962-02

آلة رافعة جارفة من نوع  7

CUKUROVA880 
 ببطاقة رمادية  د 30.000,000 25/01/2010 رديئة   214483-02

 ببطاقة رمادية  د 50.000,000 10/06/2004 رديئة   KOMATSU  211691-02آلة رافعة  8

آلة ماسحة  9

CATERPILLAR120G 
87V3029  بدون بطاقة رمادية  د 15.000,000 16/07/1977 رديئة 

 BENFRAآلة رافعة من نوع  10

Trax 
 بدون بطاقة رمادية  د 500.000 14/12/1996 رديئة جدا 207224-02

شاحنة خفيفة من نوع  11
 إيسيزي 

 لم تتم معاينتها بإعتبارها موضوع قضية جارية  212118-02

شاحنة خفيفة من نوع  12
 إيسيزي 

 ببطاقة رمادية  د 500.000 03/09/2004 رديئة 212185-02

 تم العدول عن التفويت فيها بإعتبار أنه تم إصالحها  02-210142 سيارة من نوع بولو  13

 ببطاقة رمادية  د 8.000,000 11/06/1997 رديئة   02-208151 شاحنة خفيفة من نوع إيسزي  14

 *** د 300.000  رديئة  SRBT5T SRBT5T0026مجرورة ضاغطة  15

آلة غسيل السيارات لونها  16

 أصفر 
Karcher 4624-130  د 1.500,000  رديئة *** 

آلة غسيل السيارات لونها  17

Beige 
Karcher 1025-301  د 1.500,000  رديئة *** 

 المنقوالت : -( القسط الثاني   2
 

 مالحظات  السعر اإلفتتاحي  الحالة نوع المنقوالت ع/ر1ع/ر

  د 800.000 رديئة كمية من الحاويات الحديدية  1

  د 120.000 رديئة  كمية من الحاويات البالستيكية  2

  د 100.000 رديئة كمية من األليمنيوم  3

كمية من األعمدة الكهربائية +كمية من األسالك  4

 الكهربائية + كمية من الفوانيس الكهربائية

  د 500.000 رديئة 

  د 200.000 رديئة كمية من العجالت المطاطية  5

كمية من المحوالت الكهربائية        و أسالك  6

 نحاسية 

  د 400.000 رديئة 

  د 80.000 رديئة  وحدات صحية 03عدد  7



   

و بعد هذه المعاينة و تحديد األسعار اإلفتتاحية من طرف اللجنة لألقساط المزمع طرحها و التفويت فيها بعد زوال     

 اإلنتفاع بها أكدت اللجنة على مايلي : 

 .ة بهاقبل إجراء البتة العمومية الخاص*ضرورة إجراء المعاينات الفنية بالنسبة لوسائل النقل المزمع التفويت فيها    

 *نظرا للحالة الرديئة جدا لبعض المعدات التي تم معاينتها المرقمة بالقسط األول تحت عدد رتبي كما يلي:    

 ( متمثل في شاحنة ضاغطة من نوع إيسيزي .  3**ع/ر )

 10( شاحنة شافطة ماسحة من نوع رينو و ذلك بسبب تعطل إجراءات تسوية وضعيتها منذ ما يزيد عن 4**ع/ر )

 سنوات 

 بسلم محمول . OM  40( متمثل في شاحنة من نوع رينولت 5**ع/ر )

 CATERPILLAR120G( متمثل في آلة ماسحة 9**ع/ر ) 

 و ذلك بسبب تعطل إجراءات تسوية وضعيتها . BENFRA Trax( متمثل في آلة رافعة من نوع 10**ع/ر ) 

 *التوصية بالتفويت في كمية العجالت المطاطية و ذلك للشركات المرخص لها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.      
 : المصادقة باإلجماع على طرح المنقوالت المذكورة بالتقرير.قرار المجلس

 : مسائل مختلفة -6

 : المصادقة على لزمة سوق الدواب -أ

 ألول يقدم الموضوع وفقا للمذكرة المصاحبة: السيد أحمد رشاد خميس المساعد ا

المعروض على أنظار المجلس البلدي أنه تم اجراء بتة عمومية بالمزاد العلني الستلزام معاليم سوق الدواب خالل جلسة 

مشاركين وحيث  04والتي تم من خاللها تسجيل عدد   2020أكتوبر  23لجنة تفويض المرافق العامة المنعقدة بتاريخ 

 التثبت من توفر الشروط القانونية للمشاركة في البتة من قبل المشاركين تم خالل هذه الجلسة اقرار ما يلي: بعد

إقصاء من المشاركة السيد بنور بن خليفة )حضر بمقتضى توكيل عن السيد يوسف فرحات( وذلك لتخلد ديون  -

حلية متخلد بذمتهم ديون لفائدة الجماعات المبذمته لفائدة بلديات أخرى وذلك بعد التثبت من جدول المستلزمين ال

  2020سبتمبر  18الصادر عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة بتاريخ 

إقصاء من المشاركة في عملية المزايدة السيد غيث صماش نظرا لعدم إمضائه والتعريف باإلمضاء على الوثيقة  -

 المتعلقة بالمثال الموقعي النتصاب السوق 07عدد 

المشاركة في المزايدة العلنية السيدين عادل القعليش والمولدي الدقداقي )حضر نيابة عن السيد محمد تم قبول  -

ألف دينار الى أن آلت  40سالم بمقتضى توكيل( وقد انطلقت عملية المزايدة بينهما انطالقا من السعر االفتتاحي 

 عادل القعليش. دينار وهو آخر مبلغ اقترحه السيد 54.900هذه المزايدة الى مبلغ 

من مجلة الجماعات المحلية فإن المجالس البلدية هي المخولة باتخاذ قرار في استلزام  212و  84وعمال بأحكام الفصلين 

 معاليم السوق من عدمه.

 : المصادقة باإلجماع على ثمن اللزمة المعروض لسوق الدواب.قرار المجلس

 : فتح باب بمحطة اللواج -ب

ياز ن قبل السيد ممثل شركة االمتالزوالي رئيس لجنة النقل يقدم الموضوع وفقا للمطلب المقدم مالسيد سهيل الشيخ 

إمكانية الترخيص للشركة في فتح باب إضافي لخروج وارد( يرغب من خالله  7329)عدد  23/10/2020مؤرخ في 

 سيارات األجرة من جهة نهج الوديان.

 ئة واألشغال إلبداء الرأي.: عرض الموضوع على لجنة التهيقرار المجلس

 : استلزام معاليم السوق المركزية -ج

 السيد خالد العراك يقدم الموضوع وفقا للمذكرة التالية: 

تم من  2020جوان  12المعروض على أنظار المجلس البلدي أنه خالل الدورة االستثنائية للمجلس البلدي بتاريخ 

المركزية وبيت التبريد دون سوق الزهراء لمدة سنة كاملة بسعر افتتاحي  خاللها اتخاذ قرار في استلزام معاليم السوق

ألف دينار مع تحمل المستلزم أعباء التنظيف ، غير أنه تم إرجاء استلزام معاليم السوق المركزية نظرا  60قدره 

للغرض حضرها  2020جويلية  13لالحتجاجات الصادرة عن المنتصبين بالسوق تم على إثرها عقد جلسة عمل بتاريخ 

ممثلين عن المنتصبين بالسوق و تم االتفاق على عدة نقاط من أهمها تأجيل استلزام معاليم السوق شريطة التزام أصحاب 



الرخص ممن تخلدت بذمتهم ديون على سدادها على أقساط شهرية على أن يتم تسديد كافة الديون في أجل ال يتجاوز 

تلزام بيت التبريد ووحدة لصنع الثلج لوحدها عن طريق طلب عروض أثمان . ولهذا الغرض تم اس2020شهر ديسمبر 

 . 2020سبتمبر  15دينار لمدة سنة واحدة بدايتها  12.500بمبلغ 

لعمل موا بما تم االتفاق عليه خالل جلسة ااك ممن تخلدت بذمتهم ديون لم يلتزوحيث أن أغلب المنتصبين لبيع األسم

 . 2020جويلية  13بتاريخ 

 ألف دينار. 40والمقترح هو اعتماد السعر االفتتاحي التالي : 

بسعر  2021جانفي  01بداية من لمدة سنة : المصادقة باإلجماع على استلزام معاليم السوق المركزية قرار المجلس

 ألف دينار  50قدره  يافتتاح

 لجنة النظافة وجمالية المدينة.  : تأجيل النظر في الموضوع لمزيد التدقيق فيه صلبقلع األشجار وغراستها -د

 

 واختتمت الجلسة على الساعة الثامنة ليال

 وحرر بتاريخه                                                                                

 رئيسة البلدية                                                                                                 

 فائزة بوبكر                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


