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 بلدية المهدية 

 محضر جلسة المجلس البلدي

 6262فيفري  62الجمعة 

على الساعة الرابعة بعد الزوال بقصر  6262فيفري  62عقد المجلس البلدي لمدينة المهدية جلسة عمل يوم الجمعة 

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

 أحمد رشاد خميس: المساعد األول -

 إكرام ريش: المساعد الثاني  -

 محمد الهادي بن الشيخ: المساعد الثالث -

 سهيل الشيخ الزوالي: المساعد الرابع -

 حسن بنور: رئيس دائرة هيبون -

 سمير الزواري: عضو -

 أنور الجبالي: عضو -

 أنيس العماري: عضو -

 الهادي سنان: عضو -

 اهم: عضوهيثم بن ابر -

 خالد العراك: عضو -

 نسرين خليفة منصور: عضوة -

 هاجر البكوش: عضوة -

 وداد سعد الظريف: عضوة -

 عبير الباجي: عضوة -

 طارق الحنشة: عضو -

 لبنى الزواري: عضوة -

 كريمة قاسم عضوة -

 محسن كريم: عضو -

 سامي عالية: عضو -

 نجالء الزوالي: عضوة -

 رضا الشوك: عضو -

يم ر –فتحي بن زينب  –داليا المبروك  –دليلة القمودي  –وتغيب عن الجلسة السادة والسيدات: محمد الشاهد 

 رشيدة الصفاقسي.  –لمياء العيوني  –الزوالي 

 وقد تولى كتابة الجلسة السيد لطفي بوحمدة الكاتب العام للبلدية.

بعد الترحيب بالحاضرين ذكرت السيدة رئيسة البلدية بتراتيب ونظام الجلسات المنصوص عليها بقانون الجماعات 

المحلية والنظام الداخلي المنظم لها السيما من حيث احترام مواقيت بداية الجلسات والخروج منها وااللتزام بالمواصلة 

 بلغتهم أنه سيتم مستقبال اعتماد مطبوعة لتسجيل حاالت الخروج. إلى نهايتها إلبراز وترسيخ جدية هذه الجلسات. وأ

كما تم االتفاق على تعين أحد األعضاء خالل كل جلسة لمساعدة رئيسة البلدية في احتساب عدد المصوتين وذلك 

 سبطلب من الكاتب العام. وتطوعت السيدة هاجر البكوش لهذا األمر خالل جلسة اليوم ووافق كافة أعضاء المجل

 على هذا التوجه.

 :  التدخالت

 ة حصلت لها ث: رئيسة لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم تروي للمجلس حادالسيدة وداد سعد الظريف

 مؤخرا وتتلوا نص التقرير التالي:
أما بعد أريد أن أحيطكم علما أنني كنت قد تقدمت بمطلب عن طريق مكتب الضبط موضوعه  أخوية،" تحية 

سماح لي بتقليع نحلتين أمام باب منزلي وعلى الرصيف المحيط به وذلك للضرر الذي سببته لي طلب ال
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رأسها يت المدينة التيالنخلتان حيث تكّسر كامل الرصيف. وبعد عرض المطلب على لجنة النظافة وجمالية 

ولكن لم  6220سبتمبر  21حسن بنور جظي مطلبي بالقبول تبعا للمراسلة التي أرسلتها بتاريخ  السيد

انفذ عملية التقليع لظروف شخصية. ومنذ أسبوعين قررت ان تتم عملية التقليع ألن الضرر استفحل 

عن طريق السيد وليد الشوك صاحب "التراكس" وذلك بمقابل مائة بالطوار وكان لي ذلك وتمت العملية 

لتين اتصل بي السيد وليد الشوك فيفري أي بعد يوم من تقليع النخ 62دينار. ما راعني إال يوم األربعاء 

وقال لي "بربي مدام إنت عندك رخصة للتقليع راهو اتصل بي السيد حسن بنور وعمل فّي وقالي كيفاش 

تقلع نخالت وداد الظريف بدون رخصة وعمل فّي" قلت له ال سيدي اطمئن عندي رخصتي فأنا ال اتجاوز 

عملي بمدرسة الدخيلة وعلى الساعة التاسعة صباحا  فيفري ذهبت إلى 62القانون. ومن الغد يوم الخميس 

تقريبا اتصل بي زوجي وقال لي بأن السيد شرطي البيئة يريد مني مده بما يثبت أنني تحصلت على رخصة 

ارك هللا ب ز شطير فقلت له " ياسيدي عندي رخصتي راهوعلتقليع النخلتين ومرر لي عبر الهاتف السيد م

فيك كيف ظهرت حريص على القانون " فقال لي " باهي أكهو يلزمنا نثبتو". فما كان مني أن اتصلت 

بالسيدة سامية حقونة رئيسة مصلحة البستنة وحدثتها بكل بما حصل فأعلمتني بأن السيد حسن بنور طلب 

ا في عاين الرصيف ويكتب تقريرمن السيد منبر ابراهمي الفني بمصلحة البستنة بأن يتحول إلى منزلي وي

اتصلت بالسيد حسن بنور وسألته عن سبب تصرفه بهذه الطريقة والحال أنني لي رخصة  !!! الغرض

قانونية فقال لي " أني ما عنديش كان غنت عندي برشة مشاكل نسيت آش باش نعملك نسيت اللي عنك 

. وأخيرا !!! لم تعجبه كلمة "أعاتبك" !!! رخصة" فقلت له أنا اعتبك على ما قمت به فقطع عني المكالمة

 يفظراطلب من سيادتكم تسجيل هذا التجني بمحضر جلسة ليبقى للتاريخ مع الشكر". اإلمضاء وداد ال

 

ثم استعرضت السيدة رئيسة البلدية جدول أعمال هذه الجلسة أين تم توجيه استدعاءات كتابية إلى السادة والسيدات 

 . 6221فيفري  21علما وأن موعد انعقادها تقرر خالل جلسة الجمعة  6262فيفري  62أعضاء المجلس بتاريخ 

 حياء المراكز العمرانية القديمةإمشاركة بلدية المهدية في برنامج  -2

  6262برنامج الخطة االتصالية لسنة  -6

 استغالل المنشآت الرياضية وتحديد المعاليم المستوجبة  -2

 مكارم المهديةإبرام اتفاقية مع جمعية  -4

 إعداد نماذج استبانات لبعض المشاريع  -5

 مراجعة بعض االتفاقية بين بلدية المهدية ونادي التنس  -2

 . 6262فيفري  21في االثناء دعا السيد الكاتب العام للبلدية لتالوة محضر جلسة 

ادي سنان مع ادخال صوتا الحاضرين )دفتر االمضاءات( واعترض عليه السيد اله 62صادق أعضاء المجلس 

 تحوير" عبارة وكالة حماية الشريط الساحلي عوضا عن لجنة السياحة خالل بداية تدخل السيدة عبير الباجي. 

 اتخذ المجلس البلدي وجهة نظر أولى تتعلق  6262فيفري  21: أشارت أنه خالل جلسة السيدة عبير الباجي

تواصل  ثم بعد6262حلي وفقا لقرار المجلس خالل شهر مارس باعتماد المثال المعد من وكالة حماية الشريط السا

ر الرأي على اعتماد تدابير وضوابط للتصرف في الملك العمومي البحري من قبل الشاغلين النقاش وتبادل اآلراء استق

ة تقرر االنطالق في تطبيقه في مد 6262بعد المصادقة على هذا المثال في مارس له واستعرضت التقرير التالي: 

 خمس سنوات وذلك بالتدرج التالي: 

  اسناد رخص ممارسة النشاط ألصحاب المواقع التي انتهت رخصهم مع حفاظهم على المواقع  :6262سنة

ومع دفعهم لمعاليم  6262في أواخر شهر سبتمبر  مع التزامهم برفع إحداثاتهم 6262القديمة وذلك استثنائيا لصائفة 

 ممارسة النشاط وإبرام اتفاقية رفع الفضالت.

  في التصرف بالمواقع " الجديدة " التي جاءت بمثال إشغال الشاطئ  االنطالق :(6262 – 6266)المدة

ية خاصة بالمرحلة وذلك لمدة أربع سنوات مع أولوية اسناد الرخص )وبصفة استثنائ 6266بالمهدية في صائفة 

االنتقالية لتطبيق مثال إلشغال الشاطئ( للشاغلين القدامى لشاطئ المهدية وذلك بع التزامهم بتطبيق الئحة التدابير 

 حددتها البلدية والخاصة بهذه المدة. التي 
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يز بلدية حاإلشارة إلى أن بانقضاء الخمس سنوات المذكورة، يدخل كراس الشروط المصادق عليه من قبل الوتجدر 

التنفيذ وتنطلق عملية منح التراخيص بعد اإلعالن عن المنافسة عن طريق طلب عروض مفتوح باعتماد التبتيت 

 المباشر ويمكن اللجوء إلى التفاوض المباشر إذا كانت النتائج غير مثمرة.

 من مجلة  212للمتر المربع في السنة )الفصل  دينار 65معلوم قدره  : اعتمادبالنسبة للمعاليم المقترحة

 الجماعات المحلية(

  متر مربع. 622اعتماد مساحة قصوى لكل موقع ال تتجاوز 

 دات التالية كأقصى حدتركيز المع : 

 واقية شمسية  65 -

 ( 02)الطاوالت  عددم  02حتها مشربة من الهيكلة الخفيفة ال تتجاوز مسا -

 ة الالزمة لضمان استغالل الشاطئ على الوجه األمثلتوفير الوسائل المادية والبشري -
 ( مع الباعة العناية بالبيئة وسالمة المحيط )إبرام اتفاقية في رفع الفضالت غير المنزلية -
 توفير وسائل الوقاية واإلسعاف -
مال عهم من استعليس للمستغل الحق في منع المواطنين من استعمال الجزء من الشاطئ غير أنه يجوز له من -

كراسي ...( أو في صورة  –طاوالت  –مظالت  –وفر لديه مهما كان نوعها )خيام معدات شبيهة بما ت

 إخاللها بالنظام العام أو تكدير راحة المصطافين. 

 .6262التعهد برفع االحداثات من البناء الخفيف بعد الموسم الصيفي  -

المقترح من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي التعهد بإشغال المواقع الجديدة وفقا لمثال إشغال الشاطئ  -

وااللتزام بتركيز منشآت من البناء الخفيف  6262الذي صادق عليه المجلس البلدي بالمهدية في مارس 

 . 6266وذلك بداية من سنة  حسب المثال المعد من البلدية

 . 6262االنطالق في استخالص معاليم اإلشغال بداية من موسم  -

 سعار المرجع هو قانون المنافسة واألسعاربالنسبة لأل -

 –حسن بنور  –فائزة بوبكر  -أحمد رشاد خميس  –)خالد العراك  صوتا 21: المصادقة بـ قرار المجلس البلدي

عبير  –لبنى الزواري  –طارق الحنشة  –الهادي سنان  –نجالء الزوالي  –سمير الزواري  –هيثم بن ابراهم 

ي سهيل الشيخ الزوال –رضا الشوك  –هاجر البكوش  –نسرين خليفة منصور  –الشيخ محمد الهادي بن  –الباجي 

على تحديد معلوم إشغال الملك العمومي و المذكورة أعالهمتدرجة التوجهات الضوابط وعلى المحمد محسن كريم (  –

جباية وفقا لما ورد بمجلة ال دفعها الشاغلون للبلديةدينار للمتر المربع في السنة ي 65البحري بشاطئ المهدية بحساب 

 من مجلة الجماعات المحلية. 212المحلية والفصل 

 أنور الجبالي  –كريمة قاسم  –وتحفظ كل من: سامي عالية 

 : مشاركة بلدية المهدية في برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة -2

  :تقدم التقرير التالي: السيدة لبنى الزواري 
بإعداد ملف ترشح لطلب العروض الخاص ببرنامج صيانة المراكز العمرانية القديمة، وذلك قامت بلدية المهدية 

نات حتى المكو وتهذيب بعضإيمانا من المجلس البلدي بأهمية المحافظة على النسيج العمراني داخل المدينة العتيقة 

لسياحي ا وتحسين المنتوججانب دعم المنتوج الثقافي  واالقتصادية إلىتؤدي دورها في تنمية الحياة االجتماعية 

 لما فيه خير المدينة العتيقة. االقتصادي وتنمية الجانب
إطارات بلدية إلى جانب أعضاء من  والمتكون مناإلطار تم تكوين فريق عمل عهد له بإعداد هذا الملف  وفي هذا

 ت مختلف الشرائح االجتماعية المكونة للمشهد بالمدينةخطة العمل تقضي باإلصغاء لحاجيا وقد كانتالمجلس البلدي. 

 التوالي: وذلك علىعقد عديد الجلسات في هذا اإلطار     وقد تمالعتيقة. 

 ينة العتيقة.بالمد وغيرها المنتصبينالسياحية  وأصحاب المشاريع االقتصاديين: جلسة مع الباعثين 6262فيفري  22

 ... واتصاالت تونس وتوزيع المياهشركات الكهرباء  العموميين:دخلين : جلسة مع مختلف المت6262فيفري  26

 التقليدي: جلسة مع الحرفيين في قطاع الصناعات  6262فيفري  21

 : جلسة مع مكونات المجتمع المدني بالمدينة العتيقة 6262فيفري  21

 لجلسات.هذا وقد تمت االستجابة لجملة المقترحات التي أدلى بها المشاركون في هذه ا
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مكونات أساسية تغطي األربع مكونات األولى من طلب العروض وهي  4ترشح بلدية المهدية على  ويشتمل ملف

 مفصلة كاآلتي:

 ألف دينار 6252مشاريع بكلفة جملية:  5 التحتية:البنية 

 ألف دينار 6152مشروع بكلفة جملية : 26 العمومية:تهيئة الفضاءات 

 ألف دينار 2212مشاريع بكلفة تناهز  1 الثقافي:تثمين المخزون 

 ألف دينار. 152مشاريع بكلفة جملية تقدر بـ  4 االقتصادية: وتنشيط الحياةتنمية 

 دق 21و 21وغادر السيد حسن بنور على الساعة 

سامي  –الهادي سنان  –نجالء الزوالي  –الزواري  )سميرصوتا  21المصادقة باإلجماع  قرار المجلس البلدي:

ا رض –سهيل الشيخ الزوالي  –أنور الجبالي  –عيثم بن ابراهم  –أأحمد رشاد خميس  –فائزة بوبكر  –عالية 

 –عبير الباجي  –محمد محسن كريم  –محمد الهادي بن الشيخ  –نسرين خليفة منصور  –هاجر البكوش  –الشوك 

 على ما ورد بالقرير المذكور.كريمة قاسم(  –طارق الحنشة  –لبنى الزواري 

  :6262 برنامج الخطة االتصالية لسنة -6

 السيد سمير الزواري رئيس لجنة اإلعالم والتواصل يقدم العرض التالي: 

سعيا إلى تطوير أساليب التواصل وفي إطار إعالم يخدم التنمية المحلية ويكرس الديمقراطية التشاركية والحوكمة 

 المحلية وخاصة في المجاالت التالية:

 في الشأن البلديتشريك المواطن  •
 إرساء ثقافة نشر المعلومة •
 تعزيز مبدأ الشفافية •
 تطوير آليات االتصال عن بعد •
 التعريف بأنشطة البلدية •
 التسويق الجيد للمدينة •
 تفعيل الشركة بين القطاعين العام والخاص •
 التشجيع على االستثمار •

عالم والتواصل من خالل إعداد مشروع البرنامج تم التنسيق بين لجنة اإلعالم واإلدارة الفرعية لشؤون المجلس واإل

وقد تم مناقشة هذه الخطة )أنظر العرض( في جلسات لجنة اإلعالم  6262االتصالي لبلدية المهدية بعنوان سنة 

 بتواريخ:

 21  6262ديسمبر 

 61  6262جانفي 

 26  6262فيفري 

 :ية التالية المشار إليه بالجدولتصالطة االوقد اقترحت اللجنة الخ

 الوسيلة الهدف التاريخ أو التوقيت الفئة المستهدفة الجهة المنظمة او المشرفة

وسائل اإلعالم المكتوبة 

 والمسموعة والمرئية.
اإلدارة  –المجتمع المدني 

اإلدارات المركزية  –البلدية 

 الخارج-والجهوية والمحلية 

مباشرة إثر انتهاء 

 كل دورة عادية
المعرفة الدورية للعمل 

 البلدي 
عقد ندوات 

صحفية 

 منتظمة

شركة أو مؤسسة عمومية 

 أو خاصة
حسب نوعية  المستفيدون من المشروع 

المشروع مثل 

مشاريع التعاون 

الدولي أو البرامج 

االستثمارية 

 التشاركية

التعريف بمنجزات او 

مشاريع بلدية وترغيب 

 المواطن في إبداء الرأي

إنجاز ومضات 

 إشهارية 
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لجنة اإلعالم والتواصل 

ببلدية المهدية بالشراكة مع 

متطوعين من المجتمع 

 المدني + اإلدارة البلدية

اإلدارة  –المجتمع المدني 

اإلدارات المركزية  –البلدية 

 الخارج-والجهوية والمحلية 

انطالق البث غرة 

عبر  6262جانفي 

مداخلة لرئيسة 

 البلدية.

القرب للمواطن إلسداء مزيد 

 المعلومة.
إطالق قناة 

يوتيوب 

 وحساب تويتر.

لجنة اإلعالم والتواصل + 

اإلدارة البلدية + المجتمع 

 المدني

اإلدارة  –المجتمع المدني 

اإلدارات المركزية  –البلدية 

 الخارج-والجهوية والمحلية 

دوري من خالل 

تخصيص مكتب قار 

+ ركن بموقع الواب 

 للبلدية

تفعيل دور المجتمع المدني 

 في نشر المعلومة
إحداث مساحة 

للمواطن داخل 

 البلدية

المجتمع  –المجلس البلدي 

المدني )من خالل برمجة 

 موضوع معين(

اإلدارة  –المجتمع المدني 

اإلدارات المركزية  –البلدية 

 الخارج-والجهوية والمحلية 

جلسة عمل منتصف 

 كل شهر 
التشجيع على التواصل 

الرقمي باعتبار الفائدة 

 االقتصادية والصحية....

عقد الجلسات 

مع مكونات 

المجتمع 

المدني عبر 

الوسائل 

الرقمية 

 المتطورة

المجلس البلدي من خالل 

 عقد دورة استثنائية للغرض
اإلدارة  –المجتمع المدني 

اإلدارات المركزية  –البلدية 

 -والجهوية والمحلية 

 الخارج

الشراكة مع  تعزيز 6262جانفي 

المؤسسات اإلعالمية 

 وتطوير اإلعالم البلدي

توقيع اتفاقيات 

مع مختلف 

وسائل اإلعالم 

المرئية 

والمسموعة 

 والمكتوبة

فريق العمل الذي سيتم 

اختياره من قبل المجلس 

البلدي وباقتراح من لجنة 

 اإلعالم.

اإلدارة  –المجتمع المدني 

اإلدارات المركزية  –البلدية 

 الخارج-ة والمحلية والجهوي

تصدر كل آخر يوم 

من الشهر والبداية 

 .6262جانفي  12

التعريف بالعمل البلدي 

والتسويق الجيد لمدينة 

المهدية للتشجيع على 

االستثمار وخلق موارد 

 الثروة.

إنجاز نشرية 

شهرية 

إلكترونية 

 وورقية

لجنة اإلعالم والتواصل + 

 المجتمع المدني
تركيز الشاشات  البلديةمتساكنو المنطقة 

خالل الثالثي األول 

باعتبار  6262لسنة 

احترام إجراء 

 الشراءات العمومية.

النقل المباشر لفعاليات 

جلسات المجلس واللجان 

والجلسات العامة لمزيد 

تكريس مبدأ المساواة 

 والشفافية.

نقل جميع اإلعالمات 

والومضات وما يخص العمل 

 ةالبلدي وما يساهم في التنمي

وما يساهم كذلك في التنشيط 

 الثقافي والتآزر االجتماعي.

تثبيت شاشات 

إلكترونية 

 باألماكن العامة

لمتابعة التطور الرقمي  6262جانفي  اإلدارة البلدية المجلس البلدي

السريع وتجديد آليات 

 اإلعالم والتواصل.

انتداب أو 

التعاقد مع 

تقني في 

التواصل أو مع 

شركة خاصة 

 المجال.في 
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متابعة الوضع اإلعالمي  6262جانفي  اإلدارة البلدية المجلس البلدي

 بالجهة وأهم األنشطة 
انتداب أو 

التعاقد مع 

صحفي أو 

شركة خاصة 

 في المجال.

 :  التدخالت

 ضرورة اعتماد مثل هذه البرامج لكن حسب إمكانيات البلدية وواقعها المادي.السيدة لبنى الزواري : 

  السيد سمير الزواري ويقترح دعم التوجه. يشكر: أنور الجباليالسيد 

 مزيد توضيح البرنامج وتحديد األهداف واعتماد األساليب الحديثة في الترويح لنشاط السيدة كريمة قاسم :

 البلدية بالجودة المطلوبة.

 رورة البلدية مع ضالجانب اإلعالمي واالتصالي بالترحيب بكل مبادرة تدعم : السيد سهيل الشيخ الزوالي

 . لأي مشروع بمقابل مادي إلى المستقب م هذه المشاريع والتوجهات االتصالية مجانا أو تطوعا وتأجيلتنضأن 

 هناك ضعف في اإلعالم والتواصل ببلدية المهدية وعليه وجب توفير كل اإلمكانيات  :السيد الهادي سنان

إن ة. ن المواطن والبلديقا لمنهج تفاعلي بياالتصالية المتاحة الطالع المواطن على نشاط البلدية وادائها وف

يدة بث المعلومة الجن لتركيز شاشات بالطرقات العامة أمر هام جدا كسياسة اتصالية من البلدية تجاه المواط

 عديد المحاور بالخطة المقترحة تستدعي مزيد التمحيص.ووالصحيحة 

 جلس بعض المستشارين للتشهير بالم أ: تشكر السيد سمير الزواري وتتساءل لماذا يلجالسيدة هاجر البكوش

 مساوئه.و هبياتتقديم معلومات تخص العمل البلدي بإيجاأجدر بهم إلعالم المحلية وكان اوبزمالئهم بوسائل 

 توفير –وجب اعتماد خطة استراتيجية طبقا لمنهج علمي ينطلق من التشخيص  :السيد هيثم ابراهم 

 الحيز الزمني .... خطة تنفيذية واضحة المعالم. –ضبط األهداف  –اإلمكانيات 

 ات كان اإلذاعي إحدى لم يقع التشهير بأي عضو من المجلس البلدي وعندما استضافتن :السيد الهادي سنان

 وصفتي كعضو مجلس بلدي ولم أتحدث باسم المجلس البلدي وهو من حقي. ذلك بذاتي

رضا  –إكرام ريش  –فائزة بوبكر  –أحمد رشاد خميس  –خالد العراك صوتا ) 21: المصادقة بـ قرار المجلس

بنى ل –ر الباجي عبي –محمد محسن كريم  –الهادي سنان  –نسرين خليفة منصور  –هاجر البكوش  –الشوك 

 نسرين خليفة –هيثم بن ابراهم  –سمير الزواري  –كريمة قاسم  -أنور الجبالي  –طارق الحنشة  –الزواري 

 (.نجالء الزوالي –منصور 

يتم اإلعداد له ومزيد توضيحه  حدةالمبدأ على اعتماد الخطة االتصالية المقدمة وفقا لكل محور على من حيث 

 عند كل عملية تنفيذ وإنجاز.

 : استغالل المنشآت الرياضية وتحديد التعاليم المستوجبة -2

 صلب لجنة مشتركة بين المالية والرياضة والملك البلدي. إرجاء النظر لمزيد دراسته -أ

 التدخالت: 

 استغالل العشب االصطناعي من حيث : دعا إلى ضرورة احترام معايير وشروط السيد طارق الحنشة

 على ديمومته. نحافظ االستغالل حتى شطط 

 من الضروري عرض كل برامج ومطالب استغالل المنشآت الرياضية خالل  :السيدة هاجر البكوش

 لجنة الرياضة صيانة للمنشآت الرياضية من االهتالك السيما القاعات والملعب الرئيسي لكرة القدم. 
: السيد سامي عالية رئيس لجنة الرياضة يقدم الموضوع وفقا لالتفاقية المصاحبة جمعية مكارم المهديةاتفاقية مع  -ب

 تتعلق باستغالل فضاء داخل ملعب كرة القدم من قبل جمعية مكارم المهدية كمطعم لالعبين: 

 كمطعم لالعبين الشبان ** مشروع  إتفاقية وضع على ذمة جمعية مكارم المهدية فضاء إلستغالله

 بين الممضيين أسفله :

السيدة رئيسة بلدية المهدية بصفتها تلك عاملة في حق البلدية طبقا للقانون و المعين محل مخابرتها بمقر البلدية 

 .0055الكائن بساحة سيدي مطير المهدية 

 من جهة أولى    
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........... رئيس جمعية مكارم المهدية صاحب بطاقة تعريف وطنية عـ.............ــــدد الصادرة بتونس  و السيد

 في ............ و الكائن محل مخابرته ب :.................................

 من جهة ثانية   

 وقع اإلتفاق بين الطرفين المذكورين أعاله على ما يلي :  

إن الغاية من هذه اإلتفاقية هي ضبط الشروط العامة و الشروط القانونية المنظمة إلستغالل الفضاء  الفصل األول : 

الكائن بالملعب المعشب )حذو مدرج الجماهير الضيفة ( من قبل جمعية مكارم المهدية )دون سواها( إلستغالله 

 كمطعم الالعبين الشبان.

مثلها القانوني إستغالل الفضاء معية مكارم المهدية في شخص م: بموجب هذه اإلتفاقية تتولى جالفصل الثاني 

 م م تقريبا  و ذلك كمطعم لالعبيها الشبان. 05المبين بالفصل األول المذكور أعاله( البالغ مساحته )

،قابلة للتجديد  0500مارس  0نهايتها  0500مارس  0لمدة سنة ، بدايتها  أبرمت هذه اإلتفاقية : الفصل الثالث

 أليا ما لم يصدر تنبيه في فسخها من أحد الطرفين طبقا لمقتضيات القانون.

 (.وبدون مقابل ذمتها مجانادعما لجمعية مكارم المهدية تم وضع هذا الفضاء على  الرابع:الفصل 

 عوالفضاء التاب)في شخص ممثلها القانوني( بالمحافظة على المحل  المهدية: تتعهد جمعية مكارم الفصل الخامس

 .االستغاللمدة  وذلك طيلةكاهلها الخاص  والدهن والتجصيص علىالالزمة  والقيام بالصيانةله 

ها تاألكالت الجاهزة بمختلف مكونا وهي:الفضاء في تقديم المواد التالية دون سواها  استغالليتمثل  السادس:الفصل 

ي وف االستغاللالفضاء موضوع  والطبخ داخلتاما الطهي  ويحجر تحجيراالمياه المعدنية  – والمشروبات الغازية

 التابع له غير ما ورد ذكره بهذا الفصل. الفضاء كامل

يحجر على المستغل إدخال أي تغيير على بنية الفضاء بأي وجه من الوجوه إال بعد الحصول على  السابع:الفصل 

 ترخيص مسبق من البلدية.

 .االتفاقيةيحجر تحجيرا تاما ال رجوع فيه تعاطي أي نشاط تجاري بمقابل بالفضاء موضوع  الثامن:الفصل 

 على كاهل المستغل. والسرقة والحريق محمولةخطار ضد كل األ االستغاللتأمين الفضاء موضوع  التاسع:الفصل 

 التخريب.البلدية أي مسؤولية في صورة تعرض الفضاء للسرقة أو  وال تتحمل

 القوانين. وعدم مخالفةالتراتيب البلدية  احترامعلى المستغل الحرص على  العاشر:الفصل 

يمنع على المستغل )جمعية مكارم المهدية( خزن المواد الملتهبة أو المتفجرة داخل الفضاء  عشر:الحادي  الفصل

وسائل الطهي كما تلتزم بالمحافظة الكلية على  وغيرها منقوارير الغاز  ويمنع وضعكما يمنع الطهي داخل الفضاء 

 له. وجماله والفضاء التابعالعقار  وعلى نظافةالبيئة 

ذه عدى ما يتطلبه تقديم ه االتفاقيةمنع وضع أي تجهيزات مهما كان نوعها بالفضاء موضوع ي عشر:الفصل الثاني 

 األكالت الجاهزة.

 لفونواألعوان المكالمهدية القائمون على شؤون الملعب المعشب  وأعوان بلديةلرئيسة البلدية  عشر:الفصل الثالث 

 .األمنية أثناء المقابالت الرسمية وكذلك السلطاعتراض من المستغل.  وتفقده بدونالعقار  بالمراقبة زيارة

الفضاء كامل أيام التمارين طيلة  استغاللالطرفان على أن تتولى جمعية مكارم المهدية  اتفق عشر:الفصل الرابع 

  االستغالل.مدة 

الفضاء المتمثل في مطعم لتقديم األكالت الجاهزة لالعبين الشبان  استغالليحجر إحالة حقوق  الفصل الخامس عشر:

 من الوجوه. وبأي وجهلجمعية مكارم المهدية )دون سواهم( إلى الغير 

 الستغاللاللشراب طيلة فترة  والماء الصالحتتعهد بلدية المهدية بتمكينهم من النور الكهربائي  عشر:الفصل السادس 

 مجانا.

 تكابارأو  االتفاقيةعند إخالل المستغل )جمعية مكارم المهدية( بواجباته أو بأحد فصول هذه  عشر:الفصل السابع 

 دون حاجة للتنبيه عليها. االتفاقيةمهما كان نوعها فانه يحق للبلدية فسخ  اخالالت

وع موض اءانتهلمجرد  االتفاقيةعلى المستغل )جمعية مكارم المهدية( إخالء الفضاء موضوع  عشر:الفصل الثامن 

 أعاله.المبين بالفصول  االستغالل

ال تتحمل بلدية المهدية أي مسؤولية مهما كان نوعها في صورة عدم توفر الشروط الصحية  عشر:الفصل التاسع 

من جراء هذه األكالت التي تتحمل مسؤوليتها مباشرة )جمعية مكارم  لالعبينفي األكالت المقدمة أو وجود أضرار 

 المهدية(.
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 التفاقيةاالفضاء إال بعد مصادقة المجلس البلدي على هذه  استغاللال يمكن للمستغل الشروع في  العشرون:الفصل 

 الطرفين   وإمضاءها من

 تحمل على المستغل. وتسجيل االتفاقيةجميع المصاريف الخاصة بمعاليم التامبر  والعشرون:الفصل الواحد 

 

 لمسجلون بالدفتر( على هذه االتفاقية )خروج السيد حسن بنور( صوتا )ا 66: المصادقة بـ قرار المجلس

 :اتفاقية مع جمعية مكارم المهدية الستغالل فضاءات بملعب كرة القدم -ج

 : إرجاء النظر عرضها على لجنة الرياضة والمالية والملك البلدي.قرار المجلس

 : إدخال تحوير على نص اتفاقية مع نادي التنس بالمهدية -4

ير يعلى إدخال التغبالدفتر( )خروج السيد حسن بنور(  الممضون) صوتا 66 المجلس البلدي: المصادقة بـ قرار

 . 6262جانفي  21التالي على االتفاقية المصادق عليها من قبل المجلس البلدي مع نادي التنس بالمهدية يوم 

 أو تعويض."  : حذف عبارة " يرجع إلى البلدية بعد انتهاء المدة دونالفصل الثاني

 : ان لبعض المشاريعيإعداد نماذج استب -5

استثمار  انات تخصيالسيدة رئيسة البلدية تقدم الموضوع مشيرة وانه خالل جلسات سابقة تم االتفاق على إعداد استب

انه إلى  وتوظيف بعض األمالك البلدية بالتنسيق مع طيف المجتمع المدني وكلفت السيدة رئيسة لدنة التشاركية بذلك إال

 عقار المنبت ...(. –عقار سوق الجملة للخضر  –عقار جبل دار واجة  –حد اآلن لم يتم اإلنجاز )عقار معمل الجبس 

لوكالة من قبل ا لتدخلالمنتظر إعداده بالتشارك مع المجتمع المدني فيما يخص مشروع ا نكما أشارت إلى االستبيا

 .بمنطقة الزقانة العقارية للسكنى

 التدخالت:  

 لدي الملك الب ة االستبيان فيما يخص توظيف وإستغالل: ليس هناك داع العتماد آليالسيد طارق الحنشة

 فالموضوع يتطلب المختصين في المجال من ذوي الخبرة والمجلس له بعد ذلك القرار.

 : المسائل المختلفة -2

 وضع على الذمة لملك بلدي الستغالله من قبل جمعية مكارم المهدية كمتجر: -أ

 6262مارس  61مقترح لجنة الشؤون اإلدارية والملك البلدي المنعقدة بتاريخ : تقدم السيدة هاجر البكوش 

نهج الشهداء بالمتعلق بـطلب انتفاع جمعية مكارم المهدية باستغاللها لعقارين راجعين بالملك لبلدية المهدية 

 :ما يلي ت اللجنةقترحاو

 -  تشخيص الوضعية وعرض التصور 

 -  دراسة فنية ومالية 

 -  اقتراح الموضوع على لجنة التهيئة 

 -  عرض الموضوع على المجلس البلدي 

  .وضع على الذمة لمدة زمنية معينة بمقتضى شراكة تحدد كلفة األشغال والمدة الزمنية المالئمة معها 

صوتا: لفضاء تابع للملك البلدي خلف البلدية  62: المصادقة على إبرام اتفاقية في اإلشغال الوقتي بـ جلسقرار الم 

 دينارا. 226بمبلغ شهري قدره )نهج الشهداء( 

 : الحماية والصيانة بغيةالترخيص في تهيئة عقار  -ب

 رخصة بناء وترميم المتعلق بوضعية  : يقدم الموضوعالسيد طارق الحنشة رئيس لجنة التهيئة العمرانية

المهدية للمواطن أنيس الحاج عياد وأسماء لحمر بنهج كاب  –لبناية متداعية للسقوط كائنة ببرج الرأس 

 أفريقيا. 

حيث عرض  6225ديسمبر  61تقدم المواطن بمطلب رخصة بناء لعقاره الكائن ببرج الرأس المهدية بتاريخ  

و  62/22/6222الفنية البلدية لرخص البناء وذلك حسب التواريخ التالية:  العديد من المرات على اللجنة

و  21/22/6221و  65/22/6221و  22/24/6221و  62/24/6222و  64/22/6222و  24/26/6222

 حيث تمت دعوة المعني باألمر لرفع احترازات فنية.  61/22/6221
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   وإعالمه أنه تبعا للجنة المشتركة للمنازل  1425تحت عدد  24/22/6221تمت مراسلة المواطن بتاريخ

المهددة بالسقوط فإنه تبين وجود تصدعات على كامل المبنى وخاصة الحائط الخارجي وتمت على إثرها 

دعوة المواطن لتقديم دراسة خاصة بالطريق المعتمد في الهدم من طرف مكتب دراسات مختصة بصفة 

تمت دعوة مصالح البلدية بالتدخل العاجل لرفع الخطر وذلك  مستعجلة وموكدة لحماية المارة والجوار كما

بتعيين عدل منفذ لمعاينة العقار والحالة الموجودة مع أخذ صور في الغرض لتواجد المشروع باالرتفاقات 

مكرر من مجلة التهيئة  65على الملك العمومي البحري حفاظا لجميع الحقوق وتطبيقا لمقتضيات الفصل 

 قديم ملف طبقا للحالة الموجودة على عين المكان والتشاريع الجاري بها العمل.التعمير وذلك لت

  لتعيين عدل منفذ، كما دعت اللجنة  22/22/6221أرسل الملف إلى مصلحة النزاعات والملك البلدي بتاريخ

للجنة إال أنه إلى االجهوية المشتركة لمعاينة المباني بالمهدية بالسقوط وتم تعيين عدل منفذ لتنفيذ مقتضيات 

 حد الساعة لم يتم إنجاز الموجب.

  مكرر  65تمت مراسلة وزير التجهيز واإلسكان بخصوص االرتفاق بالملك العمومي البحري تطبيقا للفصل

وإعالم السيد والي المهدية بالوضعية العقارية إلى  22/22/6221من مجلة التهيئة الترابية والتعمير بتاريخ 

 م يتم إجابتنا بخصوص الموضوع.حد هذه الساعة ل

  تم عقد جلسة عمل حول البناءات الكائنة باالرتفاق على الملك العمومي البحري ببرج الرأس بتاريخ

بحضور اإلدارة الجهوية للتجهيز واإلسكان، حيث دعت اإلدارة الجهوية للتجهيز لضرورة  64/21/6221

 بالملك العمومي البحري. أخذ راي وزير التجهيز واإلسكان للبنايات الكائنة 

  وعرضه على لجنة التهيئة العمرانية بتاريخ  21/22/6221تقدم المواطن بمطلب لترميم العقار بتاريخ

تمت الموافقة على ترميم العقار فقط دون المساس بالهيكل األساسي للبناية مع المحافظة على  21/25/6262

م المصاحب وتبعا لتقرير االختبار المرافق له والمنجز من النمط المعماري للمبنى طبقا للملف الفني للترمي

 طرف مكتب دراسات هيكلية.

  إلى إمضاء التزام في عدم تجاوز االشغال المبينة  22/21/6262كما تمت دعوة المواطن بمراسلة بتاريخ

ائط الح باألمثلة الهندسية المصادق عليها واستكمال إجراءات الملف الفني وتمت كذلك دعوته إلى تمشي

 المهدد بالسقوط العاجل والذي يشكل خطرا على المارة فوز وصول المكتوب إلى المعني باألمر.

 دارة الجهوية للتجهيز واإلسكان لضرورة إبداء الراي * إال أن اإلجراءات لم تستكمل حيث تمت مراسلة اإل

الساعة لم تتم موافاتنا وإلى هذه  21/21/6262بخصوص االرتفاق على الملك العمومي البحري بتاريخ 

 باإلجابة. لذا يرفع التقرير إلى المجلس البلدي التخاذ اإلجراءات الالزمة. 

أشغال الصيانة الالزمة بالعقار المذكور لصاحبه أنيس الحاج عياد  صوتا على انجاز 22: المصادقة بـ قرار المجلس

 حر.نظرا لحالة التأكد وتوخي السالمة بالطريق العام المحاذي للب

 : إرجاء النظر في الموضوع لمزيد دراسته صلب لجنة الشؤون اإلدارية. فتح مناظرة داخلية للترقية بالملفات -ج

 دقيقة ليال 52واختتمت الجلسة على الساعة السابعة و

   وحرر بتاريخه                                                                                         

رئيسة البلدية                                                                                             

 فائزة بوبكر 
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