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 بلدية المهدية 

 محضر جلسة عمل للمجلس البلدي

 0209فيفري  91الجمعة 

بقصر البلدية على الساعة الخامسة والنصف مساء  0209فيفري  91جلسة عمل يوم الجمعة عقد المجلس البلدي بالمهدية 

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

 أحمد رشاد خميس: المساعد األول  -

 إكرام ريش: المساعد الثاني  -

 ثالثمحمد الهادي بن الشيخ: المساعد ال -

 حسن بنور: رئيس دائرة هيبون -

 محمد الشاهد رئيس دائرة الزهراء  -

 هيثم بن ابراهم: عضو -

 سمير الزواري: عضو -

 نجالء الزوالي: عضوة -

 انيس العماري: عضو -

 الهادي سنان: عضو  -

 محمد محسن كريم: عضو -

 طارق الحنشة: عضو -

 لبنى الزواري: عضوة  -

 عبير الباجي: عضوة -

 وداد سعد الظريف: عضوة -

 هاجر البكوش: عضوة -

 : عضوخالد العراك -

 كريمة قاسم: عضوة -

 داليا المبروك: عضوة -

 نسرين خليفة منصور: عضوة -

 سامي عالية: عضو  -

 رضا الشوك: عضو  -

ريم  -أنور الجبالي  –فتحي بن زينب  –دليلة القمودي  –لمياء العيوني  –وتغيب عن الجلسة: سهيل الشيخ الزوالي 

 رشيدة الصفاقسي.  –الزوالي 

في مستهل الجلسة ذكرت السيدة رئيسة البلدية الحضور بجدول أعمال الجلسة )مراسلة موجهة إلى كافة أعضاء المجلس 

 (0209فيفري  21بتاريخ 

 توزيع المال االحتياطي  -9

 مشروع كراس شروط استغالل الشاطئ العمومي بالمهدية -0

 CLIMAوع مشر -3

 .0209جانفي  91وطلبت من السيد الكاتب العام لبلدية تالوة محضر جلسة عمل للمجلس البلدي ليوم االثنين 

وبعد تالوة المحضر المذكور وافق كل الحضور على ما ورد به باستثناء السيد الهادي سنان الذي طلب حذف اسمه من 

أعضاء  اقإال أنه بسبب عدم التحوبقي ينتظر على دفتر الحضور قائمة الحضور السيما وأنه أثناء هذه الجلسة أمضى 

 .ووافق المجلس على ذلك االنسحاب قبل انعقادها المجلس بالقاعة خّير

 في األثناء طلب المستشارون اآلتي ذكرهم إدراج بعض المواضيع ذات الصيغة العاجلة والطارئة خالل هذه الجلسة:

  في مطلب تهيئة باسم شركة كيروس النظر: البكوشالسيدة هاجر. 

 النظر في معضلة انتصاب السوق األسبوعي ليوم الجمعة من جهة مدرسة ابن رشد :السيدة وداد سعد الظريف 

 التداول في برنامج الخطة االتصاليةالسيد سمير الزواري : 
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 معية النظر في اتفاقية مع ج –: برنامج استغالل المنشأة الرياضية والمعاليم المستوجبة بها السيد سامي عالية

 مكارم المهدية.

 انجاز مشروع ترفيهي تنشيطي بساحة البيئة. :السيد طارق الحنشة 
ن وفقا للحيز الزمني المتوفر على أ تباعا: الموافقة باإلجماع على النظر في مختلف المقترحات المذكورة قرار المجلس

 موعدا لذلك.  0209فيفري  02وحدد يوم الجمعة  خالل أول جلسة مقبلة للمجلس المتبقييتم النظر في 

ثم توجهت السيدة رئيسة البلدية للحضور بالمالحظة التالية: سيتم الحرص على تطبيق القانون بكل حسم فيما يخص 

 لسات. جدية الج االنعقاد أو المغادرة لتكريس مبدأالحضور بالمجلس وااللتزام بالوقت أثناء الجلسات سواء عند البداية 

 : جدول األعمال

 : توزيع المال االحتياطي-9

 المصاحبة اتالسيد خالد العراك يقدم الموضوع وفقا للمذكر

 

 0202جدول تلخيص النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية بلدية المهدية لسنة 

 اوال : النتيجة الجملية
المبلغ الجملي لمصاريف  النتيجـــــــــة الجمليـــــــة

 الميزانية

 

المبلغ الجملي لمقابيض 

 الميزانية

 

 
 العـــجز

 
 الفـــائض

- 2.949.151.199 7.751.687.909 10.700.839.108 

 ثانيا : تفصيل النتائج 
 نتيجة العنوان االول  -9

 

 
 ض ــــالمقابي

 

9 

 
 المصاريف 

 

        0 

المقابيض المستعملة لتسديد مصاريف 

 من العنوان الثاني  4و  3بالجزءين 

                   3 

 
 ةـــــــــالنتيج

4 =9- (0+3) 

 العـــجز الفـــائض
6.802.193.054 6.593.479.141 - 208.713.913  

 من العنوان  الثاني 4و 3نتيجة الجزءين  -0

 

 
 ةـــــــــالنتيج

4 =9- (0-3)  

المصاريف المسددة بالجزءين 
من العنوان الثاني  4و  3

 بموارد من العنوان االول 

           3  

 
 المصاريف 

 
 

           0  

 
 ضــــالمقابي

 
 

              9 
 الفـــائض العـــجز

 2.489.308.554 - 971.388.401 3.460.696.955 
 نتيجة الجزء الخامس من العنوان الثاني  -3

 

 
 ةـــــــــالنتيج
 

 
 المصاريف

 
 المقابيض

 الفـــائض العـــجز
 251.128.732 186.820.367 437.949.099 

 

 :بالعنوان االول توزيع الفائض من المال االحتياطي .أ

 0209سنة بميزانية المال االحتياطي  توظيف

 : مبوب كاالتيد  0514159.94911ب  0202تم ضبط مبلغ المال االحتياطي لسنة  

 02953934193  د بقايا العنوان االول 

  

 0549153294..4  4و  3د بقايا العنوان الثاني االجزاء 

 0.959094330  د بقايا العنوان الثاني الجزء.  
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 بالنسبة للمال االحتياطي الخاص بالعنوان االول  -/-

 د 45920591342.4: 0202جملة مداخيل العنوان االول لسنة  -

ونشير ان هذه المصاريف ال تتضمن  د 45.1354314949: 0202جملة المصاريف المنجزة بالعنوان االول لسنة  -

 مصاريف بعنوان مساهمة البلدية في التنمية 

 د 02953934193الفائض من العنوان االول المتبقي دون استهالك  : -

 : زمع ترسيمه بنفس الفصل المخصص لهوالم 0209ميزانية وان االول  المزمع نقلته مباشرة لالفائض من العن -

 د FOP    :350204429  -  :د9995039492:* مشاريع تعاون دولي*           

                                                            - SIDIG  :952414022  د 

 

وانه تم رصد اعتماد  مع العلم د 9135440,.92: منهالفائض من العنوان االول المتبقي بعد طرح المبالغ المنقولة  -

وبالتالي وجب توزيع وتوظيف االعتماد المتبقي والمقدر ب  –عند اعداد الميزانية وظف لتعبيد الطرقات  اد 922

 د 135440,.92

 د 422,395.49: % 02في حدود  0209المزمع توظيفه بميزانية  0291الفائض من العنوان االول بعنوان ميزانية  -

 د 494242.ب  وجب توظيف الفارق المقدرعند اعداد الميزانية فقد لصيانة الطرقات د  3952224222رصد  تم حيثو

مع 0209ضمن فصول الميزانية لسنة د .195223494جب توظيف المبلغ الجملي للفائض المقدر ب ي الخالصة :

الصادرة عن االدارة العامة للمحاسبة العمومية  0209 جانفي .0المؤرخة في  29المالحظ انه وفق مذكرة العمل عدد

:يمكن نقل هذه الفوائض كليا او جزئيا الى ميزانية السنة الموالية وادراجها جزئيا او كليا بالعنوان االول او العنوان 

 الثاني

وظيف هذا الفائض ان يتم ت 0209فيفري  90مع االشارة وان مقترح لجنة المالية ومتابعة التصرف الملتئمة بتاريخ 

 لخالص الديون بالعنوان االول 

 ال االحتياطي الخاص بالعنوان الثاني بالجزءين الثالث والرابع  بالنسبة للم -//-

في حين  عند اعداد الميزانية د 0541452204324بالنسبة للفائض المسجل بالعنوان الثاني فقد تم اعتبار اعتماد قدره  -

وبالتالي وجب التعديل بالنقص د  4..0549153294تمام جميع العمليات المحاسبية قدر ب ان االعتماد النهائي بعد ا

 د 4541343.2اجماال ب 

 وبعد تبادل وجهات النظر والمتمثلة في التدخالت التالية: 

 ألف دينار لتركيز ألعاب لألطفال  02: تخصيص جزء من مبلغ المال االحتياطي وقدره السيد طارق الحنشة

 البيئة.بساحة 

 تخصيص جزء من المبلغ لتهيئة فضاء بمنتزه :السيد سامي عالية 

 رصد كامل المبلغ في توجه متكامل ضمانا للنجاعة المردودية.السيد محمد الشاهد : 

 يتساءل عن التحوز بعقار المنطقة الصناعية بعد إبرام العقد مع الوكالة العقارية الصناعية السيد حسن بنور : 

وقدره  0202صوتا على توظيف المبلغ الجملي للفائض من العنوان األول لسنة التصرف  91لمصادقة بـ : اقرار المجلس

 د وفقا لما يلي واعترض على القرار السيدين الهادي سنان ومحمد الشاهد:  1102230989

 ألف دينار صيانة بشبكة التنوير العمومي بالكرنيش 02 -9

رصود بعنوان اقتناء عقار بالمنطقة الصناعية من الوكالة العقارية الصناعية )البرنامج ألف دينار تعزيز االعتماد الم 02 -0

 ( 0209التشاركي لسنة 

 ألف دينار تركيز ألعاب لألطفال بساحة البيئة  02 -3

  دينار خالص ديون البلدية تجاه الخواص 3102230989 -8

 : العنوان الثاني–ب 

 صوتا على ضبط مختلف التعديالت المتعلقة بالمال االحتياطي الخاص بالعنوان الثاني:  91كما صادق الحضور بـ 

وجداول التعديل المصاحبة  وفقا للجدول التالي د 0081103210998ب  قد تم ضبطهو الثالث والرابع نبالجزئي -9

  من حيث المداخيل والمصاريف
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المال االحتياطي  بيان الفصل ف.ف الفقرة الفصل
 المرصود بالميزانية

المال االحتياطي  التعديل
 النهائي

 بالنقص بالزيادة

 66.806.466 - - 66.806.466 دراسة امثلة التهيئة العمرانية  00 00 06600

 57.867.086   57.867.086 دراسات اخرى 00 00 06600

 543.613   543.613 اقتناء اراضي 00 00 06600

 6.523.343   6.523.343 الدائرة البلدية  00 00 06600

 24.841.347   24.841.347 المستودع البلدي  00 00 06600

 10.733.555   10.733.555 اشغال تهيئة مختلفة  00 00 06600

 109.629.732   109.629.732 برامج وتجهيزات اعالمية  00 00 06600

 186.042.500   186.042.500 اقتناء معدات النظافة والطرقات  00 00 06606

 70.094.486   70.094.486 اقتناء وسائل النقل  00 00 06600

 133.005.405   133.005.405 االنارة العمومية  00 00 06600

 32.495.241   32.495.241 بناء االرصفة  00 00 06600

 1.507.802.897   1.507.802.897 تعبيد الطرقات  00 00 06600

 4.920.496   4.920.496 تهيئة وتجهيز الشواطئ 00 00 06600

 0466046666   49.649.666 تهيئة وصيانة المقابر 00 00 06600

عمليات التهيئة والتهذيب  00 06 06600
 االخرى 

6.636.587   6.636.587 

 1.830.469   1.830.469 بناء وتهيئة المنبت 00 06 06600

عمليات التهيئة والتجميل  00 00 06600
 االخرى 

36.802.627  6.693.750 30.108.877 

بناء وتهيئة نوادي الشباب  00 00 06606
 والطفولة 

7.489.101   160046000 

 571.019   571.019 بناء وتهيئة المنشات الرياضية  00 00 06606

 22.880.494   22.880.494 اشغال الصيانة والتعهد 00 00 06606

 بناء وتهيئة االسواق  00 01 06617
 

50.608.296   50.608.296 

 006010   21.471 دراسة مشاريع التعاون الدولي  00 00 04600

 54.669.277   54.669.277 متحف دار البحار 00 00 04601

سوق  -بناء وتهيئة االسواق 00 00 04601
-الحوت  

0060006040+ 

0164106000 

  0060006040+ 

0164106000 

 1.018.318   1.018.318 تسديد اصل الدين  00 00 00400

    2.496.002.304  6.693.750 2.489.308.554 

 

 وعليه سيتم تعديل الميزانية حسب القرار من حيث الموارد والمصاريف وفق الجداول التالية :

 -/- موارد-

 ع الفصل  ف  ف6ف البيان المبلغ القديم  الزيادة التخفيض  المبلغ الجديد 

موارد منقولة من فوائض  - 4060006000  4060006000

العنوان االول للسنة 

 السابقة 

  00600 0 

60-00 00 00 نقل فواضل  - 0060106000  0060106000  0 

منح مسندة من صندوق  06060006400 - 060006601 00160406006

القروض ومساعدة 

الجماعات المحلية : نقل 

 فواضل 

00 00 01000 0 

فواضل غير مستعملة من  60064066000  060006000 60160006000

0ع  

 نقل فواضل

00 00 00000 0 
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مناب من الدعم السنوي  00164006000  060046000 00660106104

بعنوان االستثمار : نقل 

 فواضل 

00 00 00000 0 

 المجمـــــــــــــوع  00460106400 666406100 

 تعديل الموارد بالزيادة  00060006000  

 -//- النفقات 

 ع الفصل  ف  ف6ف البيان المبلغ القديم  الزيادة التخفيض  المبلغ الجديد 

 
928.003.145 

  
38.003.145 

 
07.7770777 

متخلدات تجاه 
 الخواص 

09 12 20029 9 

مصاريف قيام اعوان  - 102830130 - 102830130
 البلدية الى الخارج 

220 2202 23392 9 

مصاريف الملتقيات  - 920010  920010
 والندوات الداخلية 

229 2202 23392 9 

اقتناء مواد ومعدات  - 309190128 - 309190128
 ادارية للمشروع 

221 2202 23392 9 

 التهيئة عمليات 91102990201 20.000.000 202130192 99201910111
  االخرى والتجميل

000 0005 06615 2 

 2 06610 0001 000 االنارة العمومية  11302290829 0202220222  12302290829
 0 22229 2229 222 اقتناء اراضي  38909830293 0202220222  32909830293

 المجموع  92100180193 202130192 

  92009190023 
 

 تعديل النفقات بالزيادة 

الى سنة  0202د والذي يجب نقلته من سنة  09909010130: المال االنتقالي الذي تم ضبطه ب بالجزء الخامس -0

  وجداول التعديل من حيث المداخيل والمصاريف وفقا للجدول التالي 0209

 
 

المال االحتياطي 
 النهائي

 
 التعديل

المال 
االحتياطي 
المرصود 
 بالميزانية

 
 

بيـــان الفصل    

 
 

 0202تبويب       

 
 تبويب  

0209 

 )نفقات(
 

القسم  الفصل الفقرة ف.ف بالزيادة    بالنقص
 الفرعي

مساهمات مالية  - 92201910122  92201910122
النجاز مشاريع ذات 

 صبغة محلية 

22 20 992 992029 

تعهد وصيانة  - 9903120011  9903120011
 وسائل النقل 

220 92 20029  

992099 
انتداب اصحاب  - 801010122  801010122

الشهادات العليا 
 بالبلديات 

220 0292 99199 

دعم الجماعات  - 9203120283  9203120283
 المحلية 

222 29 23329  
 
 
 
 

992021 

متابعة الوضع  - 810022  810022
البيئي بسبخة بن 

 غياضة

222 93 2122 

دعم مجهود البلدية  - 9110109  9110109
في نظافة المحيط 

 وجمالية المدينة 

222 9222 2122 

المساهمة في  - 0103130902  0103130902
تحسين وحماية 

 المحيط السياحي 

222 229 2191 
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الهندسة المدنية  - 390011  390011
واالشغال الملحقة 

 بها 

228 229 2191 

التجهيزات  - 302110922  302110922
 والمعدات

229 229 2191 

  2131 229 222 مركبات رياضية  - 0101990910  0101990910

تجهيز المراكز  - 302220222  302220222 992028
الرياضية لتكوين 

 الشبان 

222 229 2131 

 ةــــــــــــالجمل  0.959094330  0.959094330
 

 عند القيام بالتعديالت الالزمة من حيث المداخيل والمصاريف  0209وسيعتمد التبويب الجديد وفق ميزانية 

 -/- الموارد : الصنف 90

المبلغ  بالزيادة  بالنقص المبلغ الجديد
  مفتوحال

فقرة  بيان الفصل
 ف

 فصل فقرة

9903120011+ 
801010122 

 9903120011+  
801010122 

موارد مخصصة لنفقات  -
 تصرف   

22 29 902099 

2310909 
+ 

+9203120283  

3902190111 

 2310909 
+ 

+9203120283  

3902190111 

موارد النجاز مشاريع  -
 ذات صبغة بيئية  

22 29 902021 

موارد النجاز مشاريع  - 3901990910  3901990910
 ذات صبغة رياضية 

22 29 902028 

موارد النجاز مشاريع  - 92201910122  92201910122
 البنية االساسية

22 29 902029 

 جملة التعديالت الموارد 09909010130  

 99النفقات : القسم  -//-

المبلغ  بالزيادة  بالنقص المبلغ الجديد
  مفتوحال

فقرة  بيان الفصل
 ف

 فصل فقرة

0902910122  0902910122  
- 

نفقات على مساهمات 
مالية مختلفة النجاز 

مشاريع بنية اساسية ذات 
 صبغة محلية 

229 2992 22992 

 
801010122 

  
801010122 

 
- 

نفقات على مساهمات 
مالية مختلفة لتغطية 

 نفقات تصرف

229 2229 

93901820222 

 
 
 
 

نفقات مسددة من  - 93901820222 
من  اعتمادات محالة

 وزارة الشؤون المحلية
مشاريع البنية  النجاز

 االساسية

229 2992 99229 

3901990910  3901990910 - 
 

نفقات مسددة من اعتمادات 
 وزارة الرياضة منمحالة 

النجاز مشاريع ذات  صبغة 
 رياضية 

 

229 2131 99228 
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9203120283 

 

  

9203120283 

 

نفقات مسددة من اعتمادات  -
من وزارة الشؤون  محالة
النجاز مشاريع ذات  المحلية

 صبغة بيئية  

229 3329  
 
99221 

  
2310909 

  
2310909 

 
- 

نفقات مسددة من اعتمادات 
 من وزارة البيئة محالة

النجاز مشاريع ذات صبغة 
ية  ئبي  

229 2122 

 
3902190111 

  
3902190111 

 
- 

نفقات مسددة من اعتمادات 
 من وزارة السياحة محالة

النجاز مشاريع ذات صبغة 
يةئبي  

229 2191 

9903120011 

 
 9903120011 

 
نفقات مسددة من اعتمادات  -

من وزارة الشؤون  محالة
مخصصة  المحلية

 للتصرف   

 
229 

 
0029 

 
99299 

 جملة التعديالت الموارد 09909010130  

 : 0209بالزيادة في اعتمادات العنوان الثاني بميزانية  التعديل -ج 

إثر تحويل مساعدة إستثنائية لصيانة مقبرة  0209التنمية لسنة  ميزانيةتعديل بالزيادة في مشروع  السيد الكاتب العام يقدم

 :التالي التعديل بالزيادة بالعنوان الثاني وفق ويتمثل إقتراحهيبون من طرف قابض المجلس الجهوي بالمهدية 

 :الموارد
اإلعتماد المفتوح  بالزيادة بالنقص اإلعتماد النهائي

 بالميزانية

 الفصل

/الفقرة 229الفقرة/12029 لفصل/ا1الصنف الجزء الثالث/ - 9202220222 - 9202220222

 منح ومساهمات داخلية أخرى/موارد السنة:0الفرعية

9202220222 - 9202220222 -  

 :النفقات

اإلعتماد المفتوح  بالزيادة بالنقص اإلعتماد النهائي

 بالميزانية

 الفصل

/الفقرة 229/الفقرة22298الجزء الثالث/القسم السادس/الفصل  8102810222 9202220222 - 9102810222

 :تهيئة وصيانة المقابر222الفرعية 

9102810222 - 9202220222 -  

 صوتا دون اعتراض على ما ورد بالمذكرة أعاله. 09: المصادقة بـ المجلسقرار 

 : 0209تعديل بالزيادة في ميزانية التنمية لسنة –د 

تعديل بالزيادة في إعتمادات العنوان الثاني بعنوان مساهمات خارجية مخصصة  مشروعالسيد الكاتب العام للبلدية يقدم 

 09وذلك لتسوية وضعية إعتمادات تّم تحويلها لفائدة بلدية المهدية بتاريخ  S.T.Medلتمويل مشروع التعاون الدولي 

 دينار تونسي . 9002820992بقيمة  0202ديسمبر

 التالي:التعديل بالزيادة دخال وصرفا وفق  ويتمثل إقتراح

 العنوان الثاني: 

 الموارد:
اإلعتماد المفتوح  التعديل اإلعتماد النهائي

 بالميزانية
 التبويب

 بالزيادة بالنقص

منح  0/الفقرة 212020الفصل:الصنف السابع//الثالث الجزء - 9002820992 - 9002820992

 موارد السنة 20ومساهمات خارجية أخرى/الفقرة الفرعية 



8 
 

 النفقات:
اإلعتماد المفتوح  التعديل اإلعتماد النهائي

 بالميزانية
 التبويب

 بالزيادة بالنقص

 2202/الفقرة 21229قسم التاسع/ الفصلالالثالث/الجزء  - 12.046.550 - 12.046.550

 برامج وتجهيزات إعالمية مختلفة

 صوتا دون اعتراض على ما ورد بالمذكرة أعاله.  09: المصادقة بـ قرار المجلس

 

 :0209بميزانية  99التعديل بالزيادة في اعتمادات الجزء الخامس القسم  -ه

مشروع تعديل بالزيادة في اإلعتمادات المرصودة بالجزء الخامس من ميزانية العنوان السيد الكاتب العام للبلدية يقدم 

نفقات مسددة من إعتمادات محالة إلنجاز مشاريع ذات صبغة  992021بالقسم الفرعي  0209الثاني لبلدية المهدية لسنة 

ه تّم رصد إعتمادات للقيام بنفس األشغال خالل السنوات الفارطة)سنة د مع اإلشارة وأنّ  9201910222بيئية في حدود 

موارد من وزارة السياحة للمساهمة في تحسين وحماية  2الفقرة الفرعية  9الفقرة  22191وماقبلها( بالفصل  0202

 سياحية المحيط بالمراكز السياحية طبقا لإلتفاقية المبرمة بين بلدية المهدية وصندوق حماية المناطق ال

د بالجزء  9201910222وسيتمّ نقلة اإلعتمادات المتبقية بالفصل المذكور مع اإلعتمادات التي تمّ تحويلها مؤّخرا والبالغة   

نفقات مسددة من إعتمادات محالة  992021بالقسم الفرعي  0209الخامس من ميزانية العنوان الثاني لبلدية المهدية لسنة 

 بيئية ويتمثل إقتراح التعديل بالزيادة في التالي:إلنجاز مشاريع ذات صبغة 

 العنوان الثاني:  

 الموارد:
اإلعتماد المنقول  التعديل اإلعتماد النهائي

من ميزانية 

إلى  0202

0209 

اإلعتماد 

المفتوح 

 بالميزانية

 التبويب

 بالزيادة بالنقص

الخامس/الصنف /الجزء 0العنوان  - 3902190111 9201910222 - 1101900111

/الفقرة 0/الفقرة 902021/الفصل90

:موارد متأتية من إعتمادات محالة 222الفرعية

 إلنجاز مشاريع ذات صبغة بيئية/موارد السنة 

 الجملة - 3902190111 9201910222 - 1101900111

 النفقات:

اإلعتماد المنقول من  التعديل اإلعتماد النهائي

إلى  0202ميزانية 

0209 

اإلعتماد 

المفتوح 

 بالميزانية

 التبويب

 بالزيادة بالنقص

/القسم 99/الجزء الخامس/القسم 0العنوان  - 3902190111 9201910222 - 1101900111

فقرة فرعية   2191/ الفقرة  992021الفرعي

من  نفقات مسّددة من إعتمادات محالة 229

 إلنجاز مشاريع ذات صبغة بيئية وزارة السياحة 

 الجملة - 3902190111 9201910222 - 1101900111

 قرار المجلس: المصادقة بـ 09 صوتا دون اعتراض على ما ورد بالمذكورة أعاله.

 

     و- فتح اعتمادات لمشاريع التعاون الدولي: 

بميزانية  CLIMAالسيد الكاتب العام يقدم للمجلس مقترحا يتعلق بفتح اعتمادات بعنوان مشروع التعاون الدولي عبر الحدود 

 وذلك دخال وصرفا وفق التبويب التالي:  0209
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  –الموارد -/-

االعتماد المفتوح  بيان التبويب  التبويب 

 بالميزانية 

 االعتماد النهائي   التعديل 

 السادس  الجزء :

  31الصنف : 

  312020الفصل : 

: موارد  20الفقرة : 

 السنة 

موارد خارجية بعنوان 

هبات او تبرعات او 

مساهمات موظفة 

بحسابات اموال 

: موارد المشاركة 

 السنة

  بالنقص  بالزيادة  -

5070012.727 

 
 

5070012.727 

اورو   01275301)

 (10017:ءالشرا ثمن

- 

  –النفقات -//-

االعتماد  التعديل االعتماد النهائي
المفتوح 
 بالميزانية

 التبويب بيان التبويب
 بالزيادة نقصبال

نفقات حسابات اموال المشاركة     

على هبات وتبرعات 

 ومساهمات خارجية 

6الجزء:  

 30القسم : 

  302020:  الفصل

2223الفقرة  CLIMAمشروع   

 

 الفقرات الفرعية  

 

50500.022  50500.022 - TRAVEL AND 

SUBSTENCE 

223 

1010722.222  1010722.222 - INFRASTRUCTURES 220 

0270701.527  0270701.527 - EQUIPMENT AND 

SUPPLIES 

221 

50255.722  50255.722 - EXTERNAL 

SERVICE 

220 

 

 

 5070012.727 -  

الجملـة                                     

 صوتا على ما ورد بالجداول أعاله دون اعتراض. 09: المصادقة بـ قرار المجلس

 : المصادقة على كراس شروط استغالل الشاطئ العمومي بالمهدية -0 

أحد الشاغلين لموقع  من قبل تستنكر وتعلم المجلس بالهجمة التي تعرضت لها عبير الباجي رئيسة لجنة السياحة السيدة

 ولم يقع دعوته. ال تخصهبالشريط الساحلي أثناء جلسة عمل إدارية علما وان الجلسة 

ن م إطالقهغال الوقتي للشواطئ الذي تم التي مر بها ملف مشروع اإلشالموضوع معلمة المجلس بكل األطوار  تقدم ثم

 أنه خالل المدة األخيرة الحظنا وأن هذا البرنامج لم يشهد تقدما إال 0291مصالح وكالة حماية الشريط الساحلي منذ سنة 

من  083ألسباب خارجة عن نطاق البلدية رغم المحاوالت المتعددة من قبل مجلس بلدية المهدية لتفعيله تطبيقا للفصل 

 مجلة الجماعات المحلية. 

هى مظاهر حرص مجلس بلدية المهدية على تجسيم هذا المشروع هو المبادرة بإعداد مشروع كراس شروط ولعل من أب

 الشريط الساحلي.ينظم هذا القطاع بالتنسيق مع وكالة حماية 

الصادر عن أشغال كل المواقع الواردة بمثال اشغال الشواطئ على مبدأ من حيث العضوا  09اإلطار صوت هذا وفي 

 .ولبنى الزواري وتحفظ كل من: حسن بنور وإكرام ريش حماية الشريط الساحلي مصالح وكالة

 : التدخالت

 هناك استهتار بعمل المجلس البلدي بالمهدية في هذا الموضوع ويدعو إلى المبادرة بتنفيذ السيد سامي عالية :

الساحلي ما دام السلطة  قرارات المجلس في هذا الشأن وتوجهاته وإبراز التصرف العادي من البلدية بالشريط

 التنفيذية لم تصدر األوامر ذات الصلة إلى حد هذا اليوم كما دعا إلى غلق األبواب المفتوحة على فضاء المنتزه. 

 ال نرى جدية في التصرف في الشريط الساحلي ووجب تطبيق القانون على الشاغلين  :السيدة كريمة قاسم

 الحاليين. 
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 يق التوجه الصادر من مقترحات اللجان ذات الصلة والذي ملخصه تمكين الشاغلين وجب تطب :السيد محمد الشاهد

ا لقواعد وفق المنافسةالحالين من مواقع وفقا للنمط الذي تعده البلدية مسبقا ووضع المواقع المتعلقة في خانة 

 المساواة والشفافية الواردة بمشروع كراس الشروط.

 فيا مكمال لما قدمته السيدة عبير الباجي رئيسة لجنة السياحة وتساءلت: قدمت عرضا إضا :السيدة لبنى الزواري 

 هل تتصرف البلدية في كل المواقع أم ال؟  -9

 مسألة األولوية في األشغال بالنسبة لشاغلين الحاليين؟  -0

 ا لمقتضيات الساحلي وفقيرى الحل في التدرج ثم فرض سلطة البلدية والتصرف في الشريط  :السيد طارق الحنشة

 التسريع. 

 دة خيارات فالخيار الوحيد هو تطبيق مقتضيات مجلة الجماعات المحلية ال سيما ال وجود لع :السيد خالد العراك

 . ةوتكريس مبدأ الحكم المحلي والالمركزي 083الفصل 

 يعكس تضامن المجلس البلدي وتماسكه.مع تطبيق القانون الذي  :السيد الهادي سنان 

 تبدي تضامنها مع زميلتيها السيدين لبنى الزواري وعبير الباجي أمام الهجمة والهرسلة  :السيدة داليا المبروك

الصادرة عن أحد الشاغلين لموقع بالشريط الساحلي. وتقترح دراسة الوضعية وفقا للمراحل واألطوار المحققة 

لب استشارة لدى المحكمة اإلدارية فيما يخص الفصل خالل كامل الفترة الماضية من قبل لجنة السياحة والتقدم بط

 من مجلة الجماعات المحلية. 083

 إن هذه المرحلة مفصلية ووجب تكريس هذه التجربة وفقا للقانون والواقع ضمانا النعكاسات  :السيدة رئيسة البلدية

 سليمة وناجعة على المستقبل حفاظا على الجيل القادم وحماية الشريط الساحلي الذي ما فتئ يتدهور.

 –أحمد رشاد خميس  -رصوتا(: فائزة بوبك 92قرر المجلس البلدي )وبعد التداول في الموضوع وتبادل وجهات النظر 

وداد سعد  –عبير الباجي  –لبنى الزواري  –طارق الحنشة  –محمد محسن كريم –سمير الزواري  –هيثم بن ابراهم 

 –نجالء الزوالي  –رضا الشوك  –سامي عالية  –خالد العراك  –محمد الهادي بن الشيخ  –هاجر البكوش  –الظريف 

 نسرين خليفة منصور. 

وإقرار ضوابط وتدابير يلتزم بها الشاغلون  واعتماد فترة انتقالية مدتها خمس سنواتد كراس شروط العدول عن اعتما

 الحاليون وفقا لاللتزام الذي ستعده البلدية في الغرض تحتوي وجوبا:

 المعاليم المستوجبة وفقا لقرار بلدي  -9

 المدة خمس سنوات  -0

 الموقع الثامن المتاخم للمنتزه لفائدة بلدية المهديةعدد المواقع سبعة )الموجودة حاليا( ويخصص  -3

 ضبط المساحة القصوى لكل موقع  -8

 : CLIMAمشروع  -3

ركيبة اللجنة على ت ةعلى أنظار المجلس البلدي طلب المصادق تستعرضسيدة لبنى الزواري رئيسة لجنة التعاون الدولي ال

الملتقى الدولي الذي نظمته  أشغال إثر(حيث أنه على   PCGDالمحلية لمتابعة تنفيذ المخطط البلدي للتصرف في النفايات )

تمت التوصية من قبل  ، CLIMAفي إطار مشروع التعاون عبر الحدود  2727أكتوبر  22إلى  22بلدية المهدية من 

لدي تعنى بمتابعة مراحل تنفيذ المخطط البمحلية جميع المشاركين وخاصة منهم الخبير السيد محرز شقشوق بإحداث لجنة 

في هذا المجال من أجل اإلنتقال من مرحلة ة اءات اإلدارية والميدانية الواجباإلجر اتخاذللتصرف في النفايات وتسهر على 

ل المحّددة وبأحسن النتائج مع األخذ بعين اإلعتبار تشريك جميع المتدخلين سواء على المستوى إلى أخرى في اآلجا

 المحلي أو الوطني .

تحديد تدارس الموضوع في عديد الجلسات ليتم هذا التوّجه وقد تّم  CLIMA مشروع عملوفي هذا اإلطار تبنى فريق 

 اقتراحلى وقد أفضى ذلك إ .المخطط البلدي للتصرف في النفايات معايير اختيار أعضاء اللجنة المحلية لمتابعة تنفيذ

 التركيبة التالية:

 اللجان البلدية ذات العالقة بالبيئة أعضاء 2: عدد  أعضاء من المجلس البلدي -
 ة الشؤون اإلدارية ومصلحة البيئةاطارات من المصلحة المالية ومصلح 2عدد : أعضاء من اإلدارة البلدية -

 والمصلحة المكلف باإلتصال
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: اطارات من وكالة التصرف في النقايات و الوكالة الوطنية لحماية البيئة  المتدخلين على المستوى المحلي والوطني -

 0بحساب ممثل عن كل إدارة جهوية واإلدارة الجهوية للبيئة والوالية

 التالية :على أن تتوفر فيهم الشروط  ممثلين عن المجتمع المدني : -

 انتمائهم إلى جمعية متحصلة على ترخيص رسمي -                           

 كاتب عام بالجمعية أورئيس إشغال منصب  -                           

 اإلستظهار بالتقرير األدبي والمالي للجمعية -                           

 بما يفيد عنوان المقر الرسمي للجمعيةاإلستظهار  -                           

 0مع اإلفادة أن على هذه اللجنة موافاة المجلس البلدي بتقرير كل ثالثة أشهر لتقييم العمل و تذليل الصعوبات

كما تّم التأكيد على ضرورة تعيين منسق عام ألعمال اللجنة المذكورة على أن يكون إداريا ذو خبرة مطلعا على جميع 

 متابعة المشتريات ،ديد مواعيدها ، تحديد الحاجيات ودارية الالزمة في الغرض ) تنسيقاإلجتماعات و تحاإلجراءات اإل

 المتابعة الميدانية للعمل...( و ذلك ضمانا لحسن سير عمل اللجنة و استمراريتها.

عضوا المذكورين أعاله على ما ورد بالمذكرة مع إدخال تغير فيما يخص ركن ممثلي  92 صادققرار المجلس البلدي:

 المجتمع المدني فيما يخص إشغال منصب رئيس أو كاتب عام للجمعية وإضافة أو نائب رئيس. 

 : مسائل مختلفة -8 

 : ملف شركة كيروس–أ 

في المطلب الوارد على البلدية بتاريخ  Kiros Planet Milano Mahdiaم موضوع شركة السيدة هاجر البكوش تقد

حول طلب الترخيص لتهيئة مقهى على الملك البلدي. حيث تقترح اللجنة الموافقة على األشغال  891عدد  02/29/0209

بالتعويض بأي حال من األحوال وذلك حسب  ةالمزمع إنجازها وبصفة مجانية لصالح بلدية المهدية وال يمكن المطالب

 مؤشر عليه من طرف بلدية المهدية مع عرض الملف على المجلس.المثال ال

أعاله ومعارضة السيد ين المذكور 99قبل األعضاء الـ : المصادقة على الترخيص وفقا لمقترح اللجنة من قرار المجلس

 سامي عالية له.

 : االنتصاب الفوضوي قرب مدرسة ابن رشد–ب 

السيدة وداد سعد الظريف تقدم الموضوع معلمة الحضور بأن انتصاب السوق األسبوعي ليوم الجمعة قرب مدرسة ابن 

 رشد أصبح يشكل استياء  من اإلطار التربوي واألولياء وطلبت بضرورة تحمل البلدية لمسؤولياتها. 

سة البلدية والتوجه بتطبيق القانون حماية للمؤسفي هذا الصدد أجابت السيدة رئيسة البلدية أنه تم التنسيق مع الشرطة 

 التربوية المذكورة وفقا للبدائل الممكنة.

 : إمضاء اتفاقية مع الوكالة التونسية لالنترنات–ج 

السيد محمد الهادي بن الشيخ يقدم الموضوع معلما الحضور بأنه تطبيقا لتوجهات المجلس البلدي وتنفيذا للبرنامج التشاركي 

ألف دينار للغرض تم عقد جلسة عمل مع  922والمتعلق بتركيز نظام الرقمنة ببلدية المهدية وتخصيص  0202لسنة 

برمجيات الوكالة المذكورة لتنفيذ بعض الالسيد المدير العام للوكالة التونسية لالنترنات وعقد جلسات عمل وحوار مع ممثلي 

ف في رفع الفضالت باألحياء والمدينة وإلغاء اعتماد الوثائق الخاصة برقمنة خدمات اسناد الرخص البلدية ونظام التصر

واألوراق في التصرف اإلداري منذ ورود المراسالت إلى إجراءات العمل ومنوالها بالمصالح اإلدارية البلدية. وأطلع 

 الحضور على فحوى االتفاقية المزمع امضاؤها بين بلدية المهدية والوكالة التونسية لالنترنات. 

  .على إبرام االتفاقية مع الوكالة الوطنية لالنترنات لحاضرين المذكورين أعالهصوتا ل 92: المصادقة بإجماع المجلس قرار

 واختتمت الجلسة على الساعة الثامنة ليال

 وحرر بتاريخه                                                     

 رئيسة البلدية                                                                                 

 فائزة بوبكر                                                                                  


