محضر جلسة الدورة العادية األولى لسنة 8102
الثالثاء  82فيفري 8102
تبعا لمقتضيات القانون األساسي للبلديات عدد  33لسنة  5791المؤرخ في  55ماي .5791
ولالستدعاء الكتابي عدد  5685بتاريخ  15فيفري  1156الموجه إلى أعضاء النيابة الخصوصية وإلى السلط
المحلية والجهوية ومكونات المجتمع المدني.
انعقد بمقر بلدية المهدية يوم الثالثاء  19فيفري  1156بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال جلسة الدورة العادية
األولى لسنة  1156برئاسة السيد حسن الحنشي رئيس النيابة الخصوصية وبحضور السادة والسيدات اآلتي
ذكرهم:
عن النيابة الخصوصية:






دمحم حوا  :المساعد األول
دمحم الهادي السقا :رئيس دائرة هيبون
إنصاف عبيد :رئيسة دائرة الزهراء
بهيجة العجمي :عضوة النيابة الخصوصية
سيدة القروي :عضوة النيابة الخصوصية

عن إدارة البلدية:












لطفي بوحمدة :الكاتب العام للبلدية
هدى الشباح :كاهية مدير الشؤون المالية
دمحم بوصفارة :كاهية مدير الشؤون البلدية
منذر بن دالي :كاهية مدير العمل االجتماعي والثقافي
زهير البقلوطي  :كاهية مدير الوقاية والتنظيف
حسن المبروك :رئيس مصلحة النزاعات والملك البلدي
عماد بوزيد :رئيس مصلحة التراخي االقتصادية واألسواق
المنجي خواجة :رئيس مصلحة التعهد والصيانة
إيمان عمار :رئيسة مصلحة التراخي العمرانية
فوزية برغل :رئيسة مصلحة العمل االجتماعي
حاتم صفر :متصرف دائرة الزهراء

عن اإلدارات الجهوية والمجتمع المدني:









دمحم شقرون :متقاعد من اإلذاعة الوطنية
هاشمي الزوالي :مواطن
محرز العبيد :عمدة المدينة
معز شطير :كاتب عام جهوي لحزب التيار الديمقراطي
سمير الزواري :كاتب عام جهوي للمنظمة التونسية للشغل
روضة قارة :كاتب محلي للتيار الديمقراطي
مختار جوالق :نائب رئيس الهالل األحمر التونسي
زياد الغالي :مواطن
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راضية الزوالي :اتصاالت تونس
دمحم مريصة :متقاعد
سالم حدادة :متقاعد من الصحة
حافظ زهو :متقاعد SFBT
مروان حميدة :ممثل شركة النقل بالساحل
لسعد قاسم :عن اإلدارة الجهوية للتجارة
عبد اللطيف قريع :رئيس جمعية التنوع البيولوجي
فؤاد بن عمر :عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز
دمحم الهادي الهاللي :صحفي مكتب الشروق
الحبيب العطاوي :مهندس بالديوان الوطني للتتطهير
دمحم الشادلي :مهندس بالديوان الوطني للتطهير
دمحم مبروك :مواطن
عبد المجيد صفر :متقاعد

وقد تغيبت بعذر السيدة :
 بسمة العلوي  :عضوة
وتغيب بدون عذر كل من السادة:
 الحبيب الزواري  :عضو
 نعيم العايش :عضو
وتطبيقا لمقتضيات الفصل  31من القانون األساسي للبلديات حضر الجلسة اآلنسة حنان المساكني القابض البلدي
وقد تولى كتابة الجلسة السيد الكاتب العام للبلدية بمساعدة السيد ياسين صفر رئيس مصلحة شؤون المجلس.
افتتح الجلسة السيد حسن الحنشي رئيس النيابة الخصوصية مرحبا بالحاضرين متمنيا التوفيق للمترشحين النتخابات
المجالس البلدية التي ستنتظم يوم  18ماي  1156ثم أفاد أن الدورة التمهيدية األولى لسنة  1156انعقدت بتاريخ 15
فيفري  ,1156وكانت مجمل تدخالت المجتمع المدني حول :
-

مراقبة المقاولين المكلفين بتعبيد الطرقات
ضرورة تهيئة البالوعات بعد تعبيد الطرقات تفاديا لألخطار
مراقبة األشغال التعبيد بشارع علي البلهوان
تهيئة األرصفة بشارع فرحات حشاد بصورة علمية.
مصب الفضالت بجبل دار واجة يمثل كارثة بيئية لمتساكني الحي
منع اإللقاء العشوائي للفضالت وضرورة ردع المخالفين
هناك مواطن له عقار مخالف للمواصفات الصحية بجبل دار واجة فضال عن غلقه للطريق يجب التنبيه
عليه الحترام التراتيب وإزالة األخطار.
العمل على استخال معلوم إقامة الحفالت لألفراح التي تقام في القاعات الخاصة
العمل على التعاقد مع مكاتب دراسات ومراقبة المشاريع
يوجد نق في معدات النظافة البلدية مع وجود عديد األوساخ بالمدينة من جراء إخراج الفضالت خارج
التوقيت الذي حددته البلدية
الترفيع في انتداب عدد أعوان عملة النظافة
العمل على تكثيف الرقابة بخصو مشاريع تعصير البنية التحتية
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-

-

طريق أكواش دار بن سالم :وجود روائح كريهة وهناك من يلقى بفضالت سمك التن
الضريع في شاطئ البحر :تعليق الفتة تمنع رفع الضريع من الشاطئ
التساؤل عن تهيئة الساقية بجانب الكنام
محطة اللواج :البد من التدخل لتحسين المظهر الخارجي وكذلك العناية بداخل المحطة من حيث النظافة
والتنظيم
منع االنتصاب الفوضى على األرصفة
التساؤل عن مدى االستعداد لفصل الصيف والتدخل لتنظيف رمال الشاطئ
ضرورة تخصي اعتمادات لصيانة المشاريع
اإلسراع في مقاومة الحشرات
ضرورة التفكير في مأآي السيارات
مراجعة شبكة التنوير العمومي وصيانة األعمدة الكهربائية
التساؤل عن آجال انتهاء مشروع تعصير الطرقات والشوارع الرئيسية وعن ديمومة المشروع.
ضرورة تواجد اإلدارات الجهوية والمحلية في الدورات التمهيدية والعادية
ضرورة التنسيق مع كل المتدخلين العمومين عند إنجاز مشاريع البنية التحتية
النظافة :ضرورة إلزام المؤسسات العمومية والخاصة بتنظيف محيط مقراتهم
شجر الفيكيس :ضرورة قلعه من الطرقات الرئيسية إلضراره بالطريق العام واألرصفة والشبكات
التحتية.
مفترق مقهى الجبالي :ضرورة تجميله وتنويره وتركيز مجسم
ضرورة إحداث دار للجمعيات
تدعيم أعوان النظافة بعملة إضافيين
نهج قرب لم تشمله عملية تهيئته وهو في حالة مزرية
األداء البلدي :ضرورة خال األداء البلدي لدعم المشاريع البلدية.
اقتراح تصوير فيديو تحسيسي ألهمية الواجب الجبائي في دفع عجلة التنمية بالمنطقة البلدية
هناك عديد األزقة واألحياء نظيفة لكن يوجد بها بعض النقاط السوداء يجب القضاء عليها
اقتراح صندوق دعم للعائالت المعوزة غير القادرة على دفع األداء البلدي
موضوع المنطقة السياحية :تكثيف المراقبة من الشرطة البيئية
تركيز دورات مياه عمومية واإلسراع بإإلعالن عن لزمة عمومية لدورة المياه بحديقة البيئة
السوق األسبوعية :ضرورة نقلتها وتهيئتها وحاليا يجب إلزام الباعة عدم االنتصاب على قارعة الطريق
وتركيز طاوالت لعرض بضاعته
نهج آديس آبييا :يحتاج إلى تهيئة والعمل على إدراجه ضمن برامج تعبيد الطرقات
وجود زريبة بنهج أديس أبيبا على ملك أحد المواطنين يجب التنبيه عليه إلزالة األخطار الصحية والبيئية
مثال التهيئة العمرانية :ضرورة اإلسراع بإنجازه
مطالبة البلدية بإيجاد حل إلشكالية عقارية تتمثل في عدم ال تعويض ألرض تم انتزاعها في إطار
مشروع ووجود إشكالية في مثال التهيئة بالمنطقة السياحية ألرض على ملك العائلة قرب منتزه الطفل
والعائلة.
ضرورة التنبيه على مستلزم السوق األسبوعية بتطبيق كراس الشروط وعدم تشغيل أصحاب السوابق
العدلية
ضرورة تركيز دورة مياه عمومية بمنطقة سوق الخميس
نهج الطيب المعماري ضرورة تعبيده
ضرورة تعبيد نهج عبد العزيز الثعالبي
ضرورة التنسيق بين الشرطة البيئية واإلدارة البلدية حتى ال يتم اإلضرار بمصالح المواطن

ثم تال السيد الكاتب العام لبلدية جدول األعمال التالي الذي تم اقتراحه بجلسة المكتب البلدي المنعقد بتاريخ  13فيفري
: 1156
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مواضيع لإلعالم  :مراجعة مثال التهيئة العمرانية – تسوية وضعية بناية مخالفة لرخصة بناء  -متابعة استهالك
اعتمادات التنمية بميزانية البلدية لسنة  – 1159متابعة الديون البلدية  -برمجة إعادة تعشيب الملعب الرئيسي بمركب
أحمد خواجة – المصادقة النهائية على مناب البلدية من المساعدات في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة
المحلية.
مواضيع للمصادقة :
السالمة المرورية  :موضوع الشنقال  – 1156تركيز عالمات مرورية
التعاون الدولي  :انخراط بلدية المهدية في عروض مشاريع تعاون دولي.
شؤون عقارية  :المصادقة على تسويغ المعاليم الموظفة على وقوف السيارات والدراجات بمحطات الوقوف والمصادقة
على كراسات الشروط الخاصة بها – مراجعة معلوم اإليواء والحراسة بمآوي السيارات التابعة لبلدية المهدية –
المصادقة على كراس شروط تسويغ اإلشغال الوقتي لمشربة منتزه الطفل والعائلة والمصادقة على تحديد السعر
االفتتاحي – مشروع اتفاقية مع جمعية التوجيه السياحي حول وضع مقر على الذمة – مقترح تجميد نسبة زيادة في
معينات الكراء للمحالت البلدية التي ال تتخلد بذمته ديون لفائدة البلدية.
شؤون قانونية  :التفويت في معدات على ملك بلدية المهدية
شؤون مالية  :طرح مبالغ.
وقد وافق المجلس البلدي باإلجماع على جدول األعمال أعاله مع إضافة نقطة تخصي محل على ذمة المكتب الجهوي
لمنظمة الهالل األحمر بالمهدية ضمن المسائل العقارية.
المداوالت :
 .0مواضيع لإلعالم :
 مراجعة مثال التهيئة العمرانية :
استعرضت السيدة إيمان عمار رئيس مصلحة التهيئة والتراخيص العمرانية لإلعالم تقرير تقديمي حول مبررات
مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية المهدية في جزئه المتعلق بالمنطقة العمرانية و المنطقة السياحية التالي:
تقديم عام لمنطقة الدراسة
 .1الموقع الجغرافي و الوضع اإلادار
تقع مدينة المهدية بالشمال الشرقي لوالية المهدية بإقليم الوسط الشرقي و هي واحدة من البلديات األربع عشر و
هي بلدية مركز والية المهدية .و تمثل كذلك مركز لمعتمدية المهدية .
يحدها شماال والية المنستير و شرقا البحر األبيض المتوسط و جنوبا بلدية الرجيش و غربا الطريق الجهوية رقم
 28و حاجز طبيعي من الناحية الغربية المتمثل في مقاطع حجرية مهجورة.
كما عرفت مدينة المهدية  40أمثلة تهيئة عمرانية مصادق عليها :





سنة 1691
سنة  ( 1699االمر عدد /332بتاريخ  )1699/40/49بمساحة حوالي  1444هك.
سنة  1629بمساحة حوالي  1104هك.
سنة ( 8443قرار السيد الوالي عدد  1بتاريخ  )8443/48/40بمساحة حوالي  1344هك.

 .2الخصائص الديموغرافية للسكان
 2.1النمو الديمغرافي
يبلغ عدد سكان مدينة المهدية  01233نسمة حسب التعداد العام للسكان و السكنى لسنة  8410مسجلة
ارتفاعا في عدد السكان ب  3643نسمة بعد ان كان  09634لسنة  8449أي بنسبة نمو ديمغرافي يناهز
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 ٪ 1.94سنويا خالل العشر سنوات الماضية في حين تمثل النمو في حين كانت النسبة  ٪ 1.0خالل
السنوات ما بين  1690و  1620مع تسجيل ارتفاع بنسبة  ٪1.28مابين سنوات  1620و . 1660
 2.2األسر
يبلغ عدد األسر  13630أسرة حسب التعداد العام للسكان و السكنى لسنة .8410
 2.2عداد المساكن
تبلغ عدد المساكن  84963مسكن حسب التعداد العام للسكان و السكنى لسنة  8410بعد ان كان يناهز 9920
مسكن سنة  1620و  6002سنة  1660بمعدل نمو يبلغ  ٪3.0سنويا في زيادة عدد المساكن.
 .2الخصائص االقتصاادية
تعتبر التجارة و الفالحة و الصيد البحري من األنشطة الرئيسية التي تشغل حوالي  ٪83من السكان المشتغلين كما
تعتبر الصناعة من القطاعات التي أوليت أهمية خاصة بالمنطقة و ذلك بإحداث المنطقة الصناعية .
باإلضافة إلى نمو و تطور كبير في القطاع السياحي خصوصا بعد إدماج المنطقة السياحية و تهيئتها من طرف
الوكالة العقارية السياحية و ذلك بإحداث مثال تهيئة تفصيلي لهذه المنطقة منذ سنة .8446
 .4نمو التوسع العمراني
من خالل قراءة الصور الجوية لمختلف السنوات الماضية تبين أن مدينة المهدية تشهد توسعا عمرانيا بنسق سريع
خاصة على الطريق المرقمة بومرداس و الطريق المرقمة شارع تونس و ببرج عريف من الناحية الشرقية .علما
أنه يصعب التوسع من الناحية الشمالية و الجنوبية و الغربية ال تستطيع التوسع العمراني و ذلك لخصوصيات
موقعها الجغرافي المحدود.
.I

التقديم العام لمشروع مثال التهيئة العمرانية المصاادق عليه بتاريخ فيفر 2002

لقد تم المصادقة على مشروع التهيئة العمرانية الحالي منذ فيفري  8443بقرار من السيد والي المهدية .
يغطي مثال التهيئة الحالي  1344هك .و قد تضمن المعطيات التالية :
 المعطيات الديموغرافية
سنة نسبة سنة 1620

العدد سنة  1620العدد
1660
النمو الديمغرافي

31499

31082

٪1.0

اليد العاملة

2009

6084

٪26.9

المساكن

9902

6002

٪3.8

سنة

نسبة
1660
٪1.28

٪3.0

 المعطيات العمرانية
المنطقة

الكثافة
(مسكن/هك)

المساحة (هك)

 ٪النسبة المئوية نسبة

المساكن
(مسكن)

المدينة العتيقة UA1

80

19.90

1.9

012

المنطقة المجمعةUA2

34

811.91

16.0

9301

المنطقة السكنية صنف منعزل UA

84

300.03

38.0

9422

5

UA

94

93.08

9.2

0040

المنطقة الجماعية UA

94

8.68

4.3

840

المنطقة الصناعية

I

pm

88.09

8.4

-

منطقة تجهيزات

E

pm

130.91

18.3

-

المنطقة السياحية

T

pm

142.20

6.2

-

المنطقة الخضراء

V

مثال
حسب
تهيئة تفصيلي

109.43

مثال
 10.3حسب
تهيئة تفصيلي

18.90

1.1

-

1462.3

144

12002

المنطقة التجارية

منطقة تدخل تهيئة سبخة بن غياضة
PS
الميناء S

pm

المجموع

 .IIIاإلشكاليات العمرانية :
بالنسبة لإلشكاليات المطروحة ينبغي ذكر العديد من االخالالت لمثال التهيئة الحالي التي ساهمت في نمو
البناء الفوضوي داخل المدينة و خارجها و التي اثرت سلبا على نسق نمو العمران و لفض هذه اإلشكاليات
وجب إعادة النظر فيها و اقتراح حلول تمكن من التوسع العمراني .
كما تتمثل هذه اإلشكاليات في عدم تطابق و تناسق المعطيات االقتصادية و العمرانية و االجتماعية المعتمدة
في مثال التهيئة الحالي لمدينة المهدية للوضع الراهن للمدينة و بالتالي فان التراتيب العمرانية المعتمدة ال
تستجيب إلى حاجيات و متطلبات النسق العمراني الحالي للمدينة و فيما يلي بعض اإلشكاليات المطروحة:
 بالنسبة للمدينة العتيقة :
تتمثل الصعوبات و اإلشكاليات في الصبغة و الكثافة وفي الملك العمومي البحري و النسيج العمراني و األزقة و
إشكالية عتبة المساحة  98م 8التي تحدد البناء بالمنطقة.
ضرورة إعادة النظر في بعض التراتيب العمرانية حتى تتماشى مع متطلبات التغير العمراني بالمنطقة.
وجود بعض الطرقات المبرمجة وهي على عين المكان غير متطابقة مع مثال التهيئة العمرانية.
 بالنسبة لدائرة هيبون و المنطقة السياحية :
 األخذ بعين االعتبار عقود المعاوضة مع بلدية المهدية المبرمة في إطار التقسيم البلدي ألجنة المهدية و ضرورةتغير الصبغة حسب هذه العقود .
 إعادة النظر في صبغة بعض المناطق بأجنة المهدية و ذلك لحل إشكاليات المواطنين الذين يطالبون البلديةبتعويض المساحات الصغيرة الراجعة لهم بالنظر عند القيام بالتقسيم البلدي و التي لم يقع تعويضها سابقا في إطار
عقود المعاوضة المبرمة و المصادق عليها من طرف سلطة اإلشراف بالتقسيم البلدي بأجنة المهدية.
 تفصيل صبغة "خزان الماء و المنازل كل عن حدة. تحديد صبغة مقبرة "سيدي مسعود" و تفصيل منطقة تجهيزات بكافة مناطق مثال التهيئة العمرانية (خواصأو عام .)....
 صبغة المناطق الخضراء ب مثال التهيئة العمرانية إعادة النظر في طريق المقاطع . إدماج مثال التهيئة العمرانية التفصيلي للمنطقة السياحية . تغيير صبغة بعض المناطق المبرمجة بمثال التهيئة الحالي و التي ال تتماشى مع الواقع. بالنسبة لدائرة الزهراء :
 إدماج مشروع "بن غياضة" و األخذ بعين االعتبار الدراسة المنجزة. توسيع مقبرة الزقانة و األخذ بعين االعتبار تبرع المواطنين بقطع ارض للمقبرة. إعادة النظر في صبغة المنطقة الصناعية ) (Iبالزقانة. إعادة النظر في عرض العديد من الطرقات . إعادة النظر في طريق المقاطع .6

 النظر في تحديد عرض الطريق المسمى بالحزام الرابع (إبن الجزار) طريق ليست محددة لذا أخذ بعيناالعتبار الموجود على الطبيعة.
 النظر في صبغة المنطقة الخضراء و التجهيزات التابعة لمنطقة برج عريف. وجود طرقات مبرمجة بمثال التهيئة العمرانية وهي غير موجودة على عين المكان. تغيير صبغة بعض المناطق المبرمجة بمثال التهيئة الحالي و التي ال تتماشى مع الواقع. إدماج مثال التهيئة التفصيلي للمنطقة الصناعية. .IVالحلول
 نقترح تغيير شرط المساحة الدنيا المحددة ب  98متر مربع بالمنازل الموجودة بالمدينة العتيقة و النسيج
المكثف (  ) Ua8 ,Ua1و اقتراح كراس شروط عمرانية خاصة بالمدينة العتيقة للمحافظة على النسيج
العمراني العتيق.
 تحيين المعطيات الديموغرافية و االقتصادية و االجتماعية و العمرانية ....الخ.
 مالئمة المقترحات العمرانية لحاجيات المنطقة.
 حماية المناطق الفالحية المتاخمة لمثال التهيئة من الزحف العمراني.
 تنقيح التراتيب العمرانية المعمول بها حتى تتالءم مع حاجيات السكان في جميع النواحي.
 تكثيف األنسجة العمرانية القائمة باعتماد البناء العمودي تماشيا مع توجيهات الدولة في مجال التهيئة
الترابية المتمثلة في تنقيح مجلة التهيئة الترابية و التعمير و خاصة القانون عدد  92لسنة  8443المؤرخ
في .8443/18/83
 التحكم في الرصيد العقاري.
 توجيه التوسع العقاري و العمراني باألراضي الفالحية األقل خصوبة.
 االرتقاء بنوعية المحيط الحضري و توفير إطار عيش أفضل للمواطن و ذلك بترتيب التجهيزات األساسية
و إحكام توزيعها .
 تهيئة المساحات الخضراء و المحافظة عليها.
 تنمية البنية األساسية بتنظيم شبكة الطرقات القائمة.
 مراجعة مسار بعض االنهج و برمجة طرقات جديدة بمناطق التوسع.
 مالئمة التراتيب العمرانية للخصوصيات المعمارية المحلية.
 برمجة مناطق تنشيط و ترفيه لدفع حركة التنمية االقتصادية و الترفيهية للمدينة.
 تسوية وضعية لبناية مخالفة لرخصة بناء :
استعرضت السيدة إيمان عمار على جناب المجلس لإلعالم محضر جلسة لجنة المراجعة تسويات البنايات المخالفة
لرخ البناء المنعقدة بتاريخ  1156/15/11حيث تم طرح حيثيات الملف المتعلق بتسوية وضعية البناية موضوع
مطلب المواطنة خديجة المصري حسب القانون عدد  55لسنة  1151المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة و
المخالفة لرخ البناء.
علما أن سلطة اإلشراف وافقت على مقترح اللجنة تبعا لجدول إرسالها عدد  1715بتاريخ  18فيفري .1156
توصية المجلس البلدي  :عرض الموضوع على أنظار المجلس البلدي في دورة قادمة للنظر في المصادقة على مقترح
اللجنة.
 مساهمة بلدية المهدية في رأس مال شركة الدراسات وتهيئة سبخة بن غياضة:
تبعا لمراسلة السيد وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية عدد  18/51/11/1156بتاريخ  11جانفي  1156المتعلقة
بموا صلة إجراءات تأسيس شركة الدراسات وتهيئة سبخة بن غياضة التي وافق المجلس البلدي على المساهمة في رأس مال
الشركة بقيمة  11ألف دينار في الدورة العادية الثالثة لسنة  1159وقد تم تحويل ربع المبلغ وقدره  1آالف دينار.
 متابعة استهالك اعتمادات التنمية بميزانية البلدية لسنة : 8102
كشف مفصل في المشاريع المعنية باعتمادات التنمية غير المستهلكة بتاريخ  35ديسمبر 1159
اإلعتمااد المتبقي بتاريخ المشاريع المعنية بهذه اإلعتماادات
الفصل
 21اديسمبر 2012
اإلستثمارات المباشرة:
مشروع دراسة مثال التهيئة العمرانية لبلدية المهدية في طور طلب
دراسة أمثلة التهيئة العمرانية 19.998.444
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دراسات أخرى

26.629.420

إقتناء أراضي

1.040.010

الدائرة البلدية
المستودع البلدي

9.083.303
119.893.062

أشغال تهيئة مختلفة
برامج وتجهيزات إعالمية
إقتناء معدات النظافة
إقتناء وسائل النقل

33.930.640
0.090.932
319.800.044
93.241.230

اإلنارة العمومية

00.883.410

بناء األرصفة
تعبيد الطرقات

38.060.801
090.902.001

تهيئة وتجهيز الشواطئ
تهيئة وصيانة المقابر

9.344.069
1.294.660

عمليات التهيئة والتهذيب 98.099.929
األخرىARRU
83.109.088
إحداث وتهيئة منبت بلدي
عمليات التهيئة والتجميل 01.999.619
األخرى
بناء وتهيئة نوادى الشباب 10.361.141
والطفولة
المنشآت 80.031.013
وتهيئة
بناء
الرياضية وصيانتها
8.809.290
بناء وتهيئة األسواق
849.900
1.401.212.422

تسديد أصل الدين
الجملة
مشاريع التعاون الدولي:
دراسات أخرى
دار البحار

13.416.988
10.988.202

تهيئة سوق الحوت

-

الجملة
جملة الجزء  2و 4
اإلعتماادات المحالة:
إنتداب أصحاب الشهادات 0.289.244

العروض بكلفة تقديرية ب 184أ.د.
لخالص دراسات تم التع ّهد في شأنها في حدود  94أ.د .وإستغالل
المبلغ المتبقي سنة 8412
يجب توفير إعتمادات أخرى لخالص أقساط خالص إقتناء
األراضي لسنة  8412وخالص ماهو بذ ّمة البلدية لتسوية وضعية
العقارات المزمع إقتناؤها بقيمة تقدر ب 833أ.د.
مخصص لدهن الدائرة البلدية بالزهراء(اإلستشارة جاهزة)
خالص الضمان النهائي لمشروع المستودع القسط التاني بقيمة 94
ا.د .والدعوة إلستغالل مبلغ  09أ.د المتبقي
لبرمجتها لإلستغالل في بقايا أشغال أو أشغال لم يقع برمجتها بعد
برمجة بعض اإلقتناءات لسنة 8412
سيتم إستغاللها في خالص إقتناء معدات النظافة
خالص دين بقيمة  82ألف د تعذّر خالصه لعدم موافاة البلدية
بالصفقة مس ّجلة وبرمجة المبلغ الباقي إلقتناء وسائل نقل جديدة
لخالص بعض األشغال لشركة الكهرباء بقيمة  84أ.د .وبرمجة
أشغال خفيفة سنة 8412
لبرمجة تهيئة بعض األرصفة سنة 8412
لخالص مشروع تهيئة بعض الطرقات صفقة  022أ.د .الذي
تقدمت نسبة إنجازه
يمكن إستغالل هذا اإلعتماد في بعض اإلقتناءات سنة 8412
يمكن إستغالله سنة +8412اإلعتماد المزمع إدراجه بعنوان سنة
8412
في إنتظار مصادقة الوالية على تحويل هذا المبلغ لتغطية النقص
في حدود 04أ.د.
في الفصل المخصص لألسواق
وإستغالل الباقي
لخالص ضمان إنجاز القسط األول من المنبت
لخالص دراسة المدينة المنتزه وإقتناء كراسي وخالص فاتورة
نظام الري بساحة البيئة
لإلستغالل سنة 8412
مخصصة لصيانة المنشآت الرياضية
ضرورة توفير إعتمادات أخرى لخالص ضمان تهيئة سوق
الزهراء وسوق التفصيل في حدود  04أ.د.
بقية لسنة 8412
لخالص بقية دراسات هذه المشاريع في حدود  83أ.د.
ضرورة توفير إعتمادات إضافية لخالص الزيادة في األشغال
والمقدرة ب 194أ.د
ضرورة توفير إعتمادات إضافية لتغطية الزيادة في األشغال بقيمة
 146أ.د.

24.242.420
1.420.4.0.242
النظر في إمكانية إستغالل هذا اإلعتماد أو تحويله
8

العليا(تحويالت
الجمهورية)
تع ّهد وصيانة المعدات

رئاسة
89.169.461

10.612.392
دعم الجماعات المحلية
متابعة الوضع البيئي بسبخة 09.844
بن غياضة
المساهمة في تحسين المحيط 11.999.844
السياحي
3.999.044
النجهيزات والمعدات
الهندسة المدنية واألشغال 100.010.309
الملحقة بها

منها إعتماد مؤ ّ
شر بقيمة  13أ.د .ويمكن إستغالل بقية اإلعتماد سنة
8412
خالص دراسة وإنجاز مسلك ترفيهي
سيتواصل إستغالل هذا اإلعتماد سنة  8412في التنظيف يضاف
إليه اإلعتمادات الجديدة المحالة من وزارة السياحة
للبرمجة قصد اإلستغالل
لخالص الحجز بعنوان الضمان لمشروع كاب إفريكا +خالص
الحجز بعنوان الضمان لمشروع الكرنيش +8خالص األشغال
المنجرة عن أضرار الفيضانات بالكرنيش وقرب مقهى سيدي سالم
ّ
( 80أ.د)
يمكن إستغالل هذا اإلعتماد سنة 8412
سيقع التنسيق مع مدير المركز إلنفاق هذا المبلغ في صيانة بعض
التجهيزات بالمركز
مشروع تهيئة الكنيسة ومنتزه برج الراس

82.610.168
مركبات رياضية
تجهيز المراكز الرياضية 3.444.444
لتكوين الشبان
مساهمات مالية إلنجاز 194.206.244
مشاريع ذات صبغة محلية
255.024..04
الجملة
 متابعة الديون البلدية لسنة : 8102
بلغت جملة ديون البلدية لغاية  35ديسمبر  1159ما يناهز  55519أد مفصلة كاالتي:
 ديون تجاه مؤسسات عمومية 911 :أد (بالنسبة  )%81منها  136أد لفائدة الشركة التونسية للكهرباءوالغاز
 ديون تجاه الخوا  419 :أد (بالنسبة  )%31منها  344أد بعنوان مشاريع تنمية و83أد بعنوانتصرف.
ووفقا لمنشور السيد وزير البيئة والشؤون المحلية عدد  4بتاريخ  11ديسمبر  1159والمتعلق بتطهير مديونية
البلديات بعنوان سنة  1158وما قبلها فإن البلدية مدعوة إلى إعداد محاضر مع مختلف المؤسسات العمومية.
 )0العنوان األول:

مبلغ الدين بالدينار المالحظات
ع/ر الدائن
خدمات تحاليل مخترية بسوق الجملة لألسماك
1498.984
شركة البفات
1
إقتناء و تركيب زجاج للحفارة رقم -816463
064.444
شركة مليح
8
48
أشغال حفظ الصحة بسوق الجملة لألسماك لسنة
شركة إقريقيا للتطهير و التنظيف و الخدمات 600.444
3
8419
التزود بنبتات الزينة للعناية بالمناطق الخضراء
8080.444
شركة سومار
0
إقتناء ماد حديدية
2294.669
حبيب بن محمود عاللة
0
التزود بلوازم إعالمية
2944.444
شركة الحفيان للتكنولوجيا الرقمية
9
التزود بكمية من الدهن المائي
1044.444
شركة بوشناق و شركاؤه
9
تعهد و صيانة سيارة إدارية رقم 48-813943
8861.444
شركة أوتو برو
2
تعهد و صيانة سيارة إدارية رقم 48-814244
869.444
شركة أوتو برو
6
إقتناء مكيفات هواء
8324.444
 14دمحم بن الصادق براهم
التزود بالدهن و توابعه للعناية بالبناءات
3006.990
 11شركة "ستيكيب"
إقتناء لوازم للعناية بالمناطق الخضراء
1999.094
 18شركة "ستيكيب"
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13
10
10
19
19
12
16
84
81
88
83
80

Societé d'impression numirique
" "NUMIRIKA
شركة "ستيكيب"
Societé d'impression numirique
" "NUMIRIKA
شركة النشر و الصحافة و الورق " اإلعالن"
جريدة الصريح
شركة سوتوتال
Création DALY
األستاذ كمال المرابط العدل المنفذ
األستاذ عبد الرزاق بن خليفة المحامي
التعاونية العامة للتأمين كتاما
دار األنوار
كريم رجب
Societé d'impression numirique
" "NUMIRIKA

399.944

إقتناء لوازم للجلسات التشاركية 8412

1222.444
190.904

التزود بالدهن للعناية بالبناءات
إقتناء لوازم للجلسات التشاركية 8412

30.444
1920.904
1966.844
84.444
23.944
920.444
1000.443
8490.996
10044.444
3100.169

إعالم للعموم
إعالنات للعموم
معلوم صيانة شبكة الهاتف
أختام إدارية
معلوم تبليغ محضر تنبيه
معلوم أتعاب توقيف تنفيذ حكم
معلوم تامين وسيلة نقل
معلوم إعالنات للعموم
الزيادة في معلوم كراء المستودع
مصاريف إعداد الفتات و مطويات لتنظيم ملتقى
في إطار برنامج مستقبلنا  FOPأيام 18و13
ديسمبر 8419

الجملة 02.224.010
 )8العنوان الثاني:
ع/ر الدائن
شركة غويلة
1
Entreprise Mahdi SALEM
8
Batiment et Travaux Public
شركة نصر إخوان
3
9
9

شركة نصر إخوان

مبلغ الدين بالدينار المالحظات
معلوم خدمات التنظيف لشهر ديسمبر 8419
6810.904
أشغال إعادة بناء الحائط الوقتي بالشريط
08.020.204
الساحلي
أشغال تهيئة السوق المركزية لألسماك قسط
184.231.240
عدد41
أشغال تهيئة دار البحار قسط عدد41
191.010.210

الجملة 244.044.105
قائمة ديون المؤسسات العمومية نهاية سنة 8102
 )0العنوان األول:
الدائن
ع/ر
الشركة التونسية للكهرباء
1
شركة إتصاالت تونس
8
البريد التونسي
3
وكالة المواني
0
صندوق الضمان اإلجتماعي
0
المركز الوطني لإلعالمية
9
الوكالة التونسية لألنترنات
9
ديوان قيس األراضي
2
SONEDE
6
 )8العنوان الثاني:
ع/ر الدائن
01

مبلغ الدين بالدينار

05.142.000
وزارة أمالك الدولة
الجملة 05.142.000

المالحظات
مبلغ الدين بالدينار
من ماي إلى ديسمبر8410
039.994.988
دين
83.092.400
دين
181.804
تعديل معلوم كراء سوق الجملة لألسماك
84.333.444
تعديل الجرايات
22.646.009
دين
0.909.896
معلوم الربط من أوت إلى سبتمبر 8419
090.840
أشغال مختلفة لتشخيص قطعة أرض
934.202
الثالثية النانية و الثالثة 8419
3666.044
الجملة 040.204.25.
المالحظات
تسوية إقتناء أراضي (ادار الحرفي  40.000اد و الصناعات الخفيفة 25.142اد
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 برمجة إعادة تعشيب الملعب الرئيس بمركب أحمد خواجة :
ورد على بلدية المهدية مراسلة من المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بتاريخ  13جانفي  1156تحت عدد381
تتعلق ببرمجة إعادة تعشيب اصطناعي للميدان الرئيسي بالمركب الرياضي أحمد خواجة بالمهدية بكلفة قدرها  911أد وذلك
ضمن ميزانية التنمية لسنة .1156
توصية المجلس البلدي  :مزيد التنسيق مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة حول المشروع خاصة من الناحية الفنية.
 المصادقة النهائية على مناب البلدية من المساعدات في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية:
تبعا لمراسلة السيد المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية عدد  611بتاريخ  54فيفري 1156
والتي نصت على أن اللجنة الوزارية المنعقدة بتاريخ  53فيفري  1156صادقت على النتائج النهائية الخاصة بالشروط
الدنيا المستوجبة وأقرت منح بلدية المهدية مساعدة غير موظفة بمبلغ قدره  344ألف دينار باعتبار استجابتها للشروط
الدنيا المطلوبة وستخص هذه المساعدة لتمويل المشاريع المدرجة بالبرنامج السنوي لالستثمار بعنوان  1156وفقا
لما نصت عليه بنود االتفاقية مع صندوق القروض.
توصية المجلس البلدي  :اإلسراع من قبل المصالح اإلدارية باستكمال ملف تقييم األداء وإرساله إلى مصالح هيئة
الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة قبل يوم  35مارس .1156
*** مواضيع للمصادقة :
 .8السالمة المرورية :
 موضوع الشنقال : 8102
بعد المداولة والنقاش وإجراء بعض التعديالت وافق المجلس البلدي بإجماع أعضائه الحاضرين على مقترح
لجنة المرور المنعقدة بتاريخ  16و  11فيفري  1156والذي تم تعديله كذلك بجلسة المكتب البلدي المنعقدة بتاريخ
 1156/11/13حول كراس شروط رفع ونقل السيارات الرابضة بالطريق العام بصورة غير قانونية والمخالفة
لمجلة الطرقات ببلدية المهدية لسنة .1156
توطئة  :للحد من ظاهرة الوقوف و التوقف العشوائي للسيارات و الشاحنات داخل مدينة المهدية و ما تسببه ن
تعسير لحركة المرور و إزعاج راحة المتساكنين على مستوى العديد من الطرقات ،و لترسيخ بوادر النظام
المروري لدى المواطن  ،يمنح رئيس النيابة الخصوصية عن طريق طلب عروض  ،لزمة رفع السيارات و
الشاحنات المخالفة لعالمات الوقوف بالطريق العام داخل مدينة المهدية للخواص من الذوات المعنوية وفقا لشروط
هذا الكراس .
الفصل األول  :األطراف المتعاقدة :
أبـرم هـذا العقـد بيـن :
من جهـــــة .
السيد رئيس النيابة الخصوصية ببلدية المهدية  ،بصفته مسند للخدمة
و السيد  ………………………… :صاحب بطاقة تعريف وطنية عـــــدد ………………..وكيل
 …………………………….مرسمة بالسجل التجاري تحت عـدد ………………………..الكائن مقرها
 ………………………………………………………………………….من جهـة أخـرى .
الفصل  : 8موضوع عقد اللزمة :
يهدف كراس الشروط إلى تحديد الشروط اإلدارية والمالية و الفنية موضـوع عقـد اللزمة لرفــع السيارات
والشاحنات الرابضة بالطريق العام بصفة غير قانونية و المخالفة لقانون الوقوف المنصوص عليها بالتراتيب
والقرارات البلدية الجاري بها العمل وذلك باألماكن التاليـــة :
 شارع  54جانفي  : 1155من باب الفلة إلى ساحة لوار أطلنتيك من جهة اليمين (إلى حدود حورية هاوس
 محيط مفترق ساحة لوار أطلنتيك
 شارع الحبيب بورقيبة  :من نهج علي بالحارث إلى مفترق شارع علي البلهوان من جهة اليمين .
 شارع الحبيب بورقيبة  :من نهج مفترق نهج رقادة إلى مفترق جامع هيبون من جهة اليمين
 شارع البشير صفر على اليسار في اتجاه وسط المدينة
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شارع الطيب المهيري  :أمام مقر الوالية من مفترق شارع  1مارس  5734إلى مفترق البشير صفر
شارع الكرنيش من جهة الشاطئ و ذلك من بداية مأوى السيارت ( شاطئ اللواء األزرق ) إلى مأوى
السيارت أمام منتزه تشاو تشاو .
شارع الكرنيش من مفترق نهج رشاد خوجة ألى مفترق شارع النيرات
شارع  1مارس  5734من مفترق شارع علي البلهوان ألى مدخل اإلدارة الجهوية للتعليم من جهة اليمين
شارع تونس من مفترق شارع علي البلهوان إلى نهج علي سفيان من جهة اليمين
ساحة سيدي مطير أمام قصر البلدية و المتحف
نهج دمحم التركي  :على اليسار في اتجاه باب الفلة
نهج دمحم بنواس :من مأوى السيارات إلى شارع الحبيب بورقيبة
نهج علي بالحارث  :على اليمين في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة
نهج العمارة
نهج عبد هللا اللجمي  :من الجهة اليسرى في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة
نهج مدزارا دالفالو  :من الجهة اليسرى في اتجاه البحر
نهج ادمحم رجب  :على اليمين في اتجاه البحر
نهج منداس فرانس :من جهة اليسار في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة
نهج البرج العثماني على اليمين أمام السوق المركزية اليومية في اتجاه حديقة البيئة
نهج البرج العثماني من نهج ابراهيم الطوبال إلى حدود مأوى السيارات بمدخل البرج العثماني
نهج كاب إفريقيا من باب الفلة إلى نزل الجزيرة
جزء من نهج إشبيلية على اليمين في اتجاه نهج األندلس و ذلك من نهج الطيب العماري إلى نهج طليطلة
جزء من نهج قرطبة على اليمين في اتجاه شارع علي البلهوان و ذلك من نهج إشبيلية إلى شارع على
البلهوان
نهج قرطبة على اليمين في اتجاه نهج ساسي رجب و ذلك من نهج اشبيلية إلى نهج ابن الهيثم
جزء من نهج ساسي رجب و ذلك من شارع  1مارس إلى نهج قرطبة من الجهتين
من شارع دمحم واجة و ذلك بالساحة األمامية للمدخل الرئيسي للمستشفى الجامعي الطاهر صفر باستثناء
سيارات التاكسي المتوقفة بالموقف الخاص بهذه السيارات .
 يمنع رفع السيارات المتوقفة بالمآوي الكائنة بالشوارع و األنهج المذكورة آنفا
 رفع السيارات المهملة أو التي تخلى عنها مالكوها أو الرابضة فوق األرصفة أو المتوقفة بأماكن خاصة
أو من شأنها أن تعطل مصالح اآلخرين ( مآوي خاصة  -أمام ابواب المستودعات )...
 التدخل باآللة الرافعة بأي مكان بالمدينة إذا دعت الضرورة المرورية و األمنية لذلك
 يتم رفع السيارات المتوقفة بطريقة غير قانونية (في المواقع الثانية )deuxieme positionو بالتالي
ضرورة وضع عالمات :
 شارع  1مارس  5734من مفترق شارع علي البلهوان إلى مفترق شارع الطيب المهيري
 شارع علي البلهوان من مفترق شارع تونس إلى مفترق شارع الطاهر ضفر
 الطيب المهيري من مفترق شارع الحبيب بورقيبة إلى مفترق شارع البشير صفر
 بشارع فرحات حشاد
 ساحة سيدي مطير
 ساحة اإلستقالل
 ساحة القيروان
 بساحة غرة ماي

الفصل  : 3مبلغ اللزمة :
مبلغ اللزمة هو المبلغ المذكور في وثيقة التعهد الخاصة بمسدي الخدمة الذي تم عليه اإلختيار و على أساس
جدول األسعار الفردية  ،بعد عملية التثبت من طرف اإلدارة .
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الفصل  : 4الوثائق المطلوبة وتقديم العروض .:
توضع وثائق طلب العروض في ظرف مغلق ومختوم ال يحمل سوى عبارة ال يفتح عرض عـ.....ـدد 1156/
لزمة خدمات رفع ونقل السيارات الرابضة بالطريق العام بصورة غير قانونية ومخالفة لمجلة الطرقات ببلدية
المهدية لسنة  1156ويقصى كل عرض يتضمن ظرفه الخارجي أية إشارة أو عالمة من شأنها ان تدل على اسم
المشارك.
 ترسل العروض عن طريق البريد السريع ومضمون الوصول باسم السيد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية
المهدية ساحة سيدي مطير  1511المهدية أو تودع مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي مقابل استالم وصل
إيداع.
العداد
الرتبي

البيانات الواجب اتباعها

الوثائق المطلوبة
الظرف الخارجي و يحتو على الوثائق اإلادارية :

1
8
3
0
0
0
2
4

6

ضمان وقتي بإسم قابض المالية محتسب بلدية
ضمان وقتي بقيمة  1444د ( ألف دينارا )
المهدية
أصلية أو نسخة مطابقة لألصل سارية المفعول
شهادة في الوضعية الجبائية لم يمر عليها
في آخر أجل لقبول العروض.
أكثر من  84يوما
بطاقة تعريف جبائية
أصلية أو نسخة مطابقة لألصل من بطاقة
شهادة في الوضعية مع الصندوق الوطني
خالص سارية المفعول في آخر أجل لقبول العروض.
للضمان اإلجتماعي
مضمون من السجل التجاري حديث العهد
نظير من السجل التجاري
حسب النموذج عـ1ـدد المصاحب وتحمل
تصريح على الشرف في عدم التأثير
إمضاء معرف به وتاريخ وطابع العارض
حسب النموذج عـ8ـدد وتحمل إمضاء معرف به
تصريح على الشرف بعدم اإلنتماء لإلدارة
وتاريخ وختم العارض.
حسب النموذج عـ3ـدد المصاحب تحمل إمضاء
بطاقة إرشادات عامة حول العارض
وتاريخ وختم العارض
تصريح في االلتزام بالتأمين يتعهد ضمنه
العارض إضافة إلى تأمين معدات الرفع تأمين
تحمل إمضاءه معرف به
السيارات المخالفة اثناء عملية الرفع لدى شركة
تأمين مختصة
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العرض الفني

ظرف عدد1

11

العرض المالي

ظرف عدد8

العرض الفني ويحتوي على الوثائق التالية:

13

18

13
10
10

مؤشرة من طرف العرض على كل الصفحات
وممضاة ومؤرخة وتحمل طابع العارض على
كراس الشروط اإلدارية الخاصة
صفحاتها األخيرة.
حسب النموذج عـ..ـدد وتحمل إمضاء وتاريخ
قائمة في توفير اإلطار البشري حسب ما جاء
وطابع العارض مع ضرورة تقديم نسخ من بطاقة
بكراس الشروط
التعريف.
التزام بتوفير صدريات الرتدائها من قبل
خصوصياتها تضبط في العقد
كافة العملة الموضوعين على ذمة العملية وشارات
حسب النموذج عـ ـدد وتحمل إمضاء وتاريخ
وطابع العارض مع ضرورة تقديم الوثائق المطلوبة
قائمة في المعدات والتجهيزات
والمؤيدات
العرض المالي ويحتوي على:

مستكمل البيانات مؤشر وممضى ومؤرخ و
االلتزام
19
يحمل طابع العارض.
مستكملة البيانات ،مؤشر من طرف العارض
جدول األسعار والقائمة التقديرية
19
على كل الصفحات وممضى ومؤرخ ويحمل طابعه
على صفحاته األخيرة.
 يتعهد الفائز باللزمة بمد لإلدارة البلدية بملحق لبطاقة التعريف الجبائية يتناسب مع النشاط المذكور بهذا
الكراس.
 كل عرض ال يحتوي على كافة الوثائق المطلوبة يكون عرضة لإللغاء.
 في حالة وجود تضارب أو إختالف بين الوثائق المكونة للزمة تعتمد الوثائق حسب ترتيبها أعاله
 يبقى العارض ملزما بعرضه لمدة تسعين يوما (  )01ابتداء من التاريخ األقصى المحدد لقبول
العروض
الفصل  : 5الضمان الوقتي :
يجب على المشارك أن يقدم لإلدارة ما يفيد خالصه للضمان الوقتي المنصوص عليه بالفصل  1من هذا
الكراس
*يقصى كل عرض غير مرفوق بالضمان الوقتي.
*يقع استرجاع الضمان الوقتي بالنسبة للمشاركين الذين لم يتم اختيار عروضهم بعد اإلعالن عن نتيجة طلب
العروض.
*يتم إرجاع الضمان الوقتي للعارض الفائز بعد تقديمه الضمان النهائي لإلدارة .
 يحجز الضمان الوقتي في الحاالت التاليــة :أ  -إذا سحب المتعهد عرضه قبل إنقضاء مدة صلوحية العرض .
ب-إذا لم يوقع صاحب اللزمة على العقد أو عدم تقديمه الضمان النهائي المطلوب .
الفصل  :6صلوحية العرض .
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يبقى العارض ملزما بعرضه لمدة تسعين يوما (  01يوما ) إبتداء من اليوم الموالي للتاريخ األقصى المحدد لقبول
العروض .
بمجرد تقديم المزود لعرضه يعتبر قد قام بوسائله الخاصة وتحت مسؤوليته بجمع كل المعلومات التي يراها
ضرورية لتقديم عرضه و للتنفيذ المحكم إللتزاماته .
الفصل  : 2فتح الظروف :
تجتمع لجنة التبتيت فتح العروض في جلسة واحدة .
الفصل  : 2مقاييس ومنهجية التقييم :
تتم عملية فرز العروض على المراحل التالية وفقا للمقاييس و المنهجية المتبعة :
-0المرحلة األولى  :التقييم المالي :
تتولى لجنة تقييم العروض في مرحلة أولى  ،التثبت  ،باإلضافة إلى الوثائق اإلدارية و الضمان الوقتي ،في صحة
الوثائق المكونة للعرض المالي وتصحيح األخطاء الحسابية والمادية عند اإلقتضاء ثم ترتيب جميع العروض المالية
تصاعديا  .و يقع إختيار المزود المقدم ألقل األثمان الراجعة له في حدود السقف المحدد من طرف اإلدارة باعتبار
األداءات الموظفة طبقا للتشريع الجاري به العمل و المقدر  31 :دينارا بالنسبة للسيارة الواحدة.
في حالة تساوي أفضل العروض ماليا ألكثر من عرض يطلب من المشاركين المعنيين تقديم عروض مالية جديدة.
تحتفظ البلدية بحقها في عدم قبول العروض المشاركة وذلك في حالة عدم حصولها على مقترحات مقبولة وفي هذهالحالة يعتبر طلب العروض غير ذي جدوى و يتـم إعـالم كافة المشاركيـن بذلك و إعادة طلب عروض جديد.
إذا تبين أن المزود قدم معلومات خاطئة فإن اإلدارة تقوم بإلغاء عرضه مباشرة .يرفض كل عرض مالي تجاوز السقف المحدد بـ  31 :دينار للسيارة الواحدة .-1المرحلة الثانية  :تقييم العروض الفنية :
تتولى لجنة تقييم العروض في مرحلة ثانية التثبت في مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي
األقل ثمنا وتقترح إسناده اللزمة في صورة مطابقته لكراسات الشروط و المعايير المبينة بالجدول.
إذا تبين أن العرض الفني المعني غير مطابق لكراسات الشروط يتم اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية
المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي .
معيار التقييم

اإلثباتات

شروط المطابقة الدنيا

الفني
اإلطار
البشري

نسخة من رخصة السياقة للسائقين من

توفير عـ1ـدد سائق

الصنف المناسب للعربة المستعملة.

عـ1ـدد عامل مرافق
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عـ1ـدد حارس يتولى القيام بحراسة

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و

المستودع على مدار الساعة و ضمان

بطاقة عدد 3لكل العاملين (سواق و

المحافظة على العربات المرفوعة

عملة)

حتى خروجه
توفير عدد  1شاحنة رافعة مجهزة
المعدات
والتجهيزات

بالمعدات الالزمة على كامل فترة
صلوحية اللزمة للقيام برفع السيارات
و الشاحنات الصغيرة

و 3هواتف

نسخة من البطاقتين الرماديتين
للشاحنتين وال تقبل الشاحنات التي
أدخلت عليها تغييرات قصد إنجاز
الخدمات المطلوبة Adaptation
األداء على الجوالن-شهادة تأمين –
شهادة الفحص الفني لكل شاحنة

محمولة .
كل عرض ال يتضمن التزام بتوفير المعدات و اإلطار البشري بالمواصفات و المعايير المنصوص عليها بهذا
الكراس يعتبر ملغى.
مالحظة :في صورة وجود نقص في المؤيدات اإلدارية ,والبشرية والمعدات تطلب اإلدارة بمكتوب مضمون
الوصول من المشارك إتمام الوثائق الناقصة في ظرف أسبوع قبل أن تلغي العرض عند عدم االستجابة.
الفصل  :0مدة التعاقد :
حددت مدة تنفيذ العقد بسبعين ( )91يوما غير قابلة للتجديد تحتسب بداية من تاريخ إستالم اإلذن اإلداري المعد
في الغرض.
وللبلدية إمكانية النظر في التمديد أو التقليص في المدة المنصوصة بالعقد متى اقتضت الضرورة ذلك بمقتضى
قرار معلل في الغرض.
الفصل  :01توقيت خدمات الرفع و النقل :
حدد التوقيت وفترة الخدمة حسب ما تراه اإلدارة وذلك من خالل إذن إداري يعد في الغرض .لكامل الفترة
التعاقدية كما يلي :
-5من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة منتصف الليل بالنسبة لآللة الرافعة .
 -1من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الثانية صباح بالنسبة لوكالة المقابيض .
 -3من الساعة السابعة صباحا إلى غاية الساعة منتصف الليل بالنسبة لآللة الرافعة بالنسبة لكل يوم جمعة.
 -4من الساعة السابعة صباحا إلى غاية الساعة الثانية صباحا بالنسبة لوكالة المقابيض بالنسبة لكل يوم جمعة
ولإلدارة أن تطالب بإسداء الخدمة خارج هذه األوقات كلما استدعت ظروف ملحة لذلك دون طلب أي تغييرات
في الثمن من طرف صاحب اللزمة.
 -1توقيت فترة العمل بالشنقال بالحي اإلداري :يكون حسب توقيت عمل المؤسسات العمومية الصيفي والشتوي
الفصل  : 00العقوبات المالية :
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كل إخالل بفصل من فصول كراس الشروط هذا يعرض صاحب اللزمة المتعاقد معه إلى عقوبات مالية قدرها
مائتي دينار ( 811د) عن المخالفة الواحدة في اليوم الواحد وتثبت المخالفة إثر معاينة تقوم بها لجنة التفقد
المذكورة في الفصل  ، 59بحضور صاحب عقد اللزمة او ممثل عنه و عدم حضور هذا األخير ال يمنع من إتمام
اإلجراءات في الغرض .
إذا بلغ عدد المخالفات خمسة( )1خالل مدة اللزمة للبلدية الحق في اتخاذ إجراء مضاعفة مبلغ الخطية أو فسخ
العقد
الفصل  : 08مسؤولية صاحب اللزمة :
* يتعهد صاحب اللزمة برفع السيارات و الشاحنات المخالفة طبقا للطرق الفنية المعمول بها و إيداعها بالمستودع
البلدي أو بأي فضاء تخصصه البلدية للغرض  ،كما يلتزم بالمحافظة على سالمتها و في حال وجود عطب ظاهر
بالسيارة أو الشاحنة أثناء رفعها من مكان المخالفة يقع التنصيص على ذلك في محضر يحرره عون األمن
المرافق للعمال المكلفين بعملية الرفع .
* كما يتحمل صاحب اللزمة كل النزاعات التي قد تثار من طرف الغير و المترتبة عن العقد .
* صاحب اللزمة او من ينوبه قانونيا مدعو للحضور لإلدارة البلدية في حال دعوته عن طريق مكتوب أو برقية
أو فاكس في أجل ال يتجاوز أربع و عشرين ساعة (  14ساعة ) من تاريخ اإلعالم.
*يتعهد صاحب اللزمة بعدم رفع أي سيارة أو شاحنة مخالفة بدون حضور عون أمن ،
*في حالة حضور صاحب السيارة قبل عملية الرفع تتخذ في شأنه اإلجراءات القانونية المتعلقة بالمرور
* في حالة وضع السيارة على شاحنة الرفع فإنه يتعين نقلها إلى مستودع الحجز .
* يتعهد صاحب اللزمة بإحترام تعليمات اإلدارة برفع العربات حسب األولويات التي تحددها بالتنسيق مع
المصالح األمنية .
*يلتزم صاحب اللزمة و معاونيه بالتحلي باألخالق الحميدة و حسن المعاملة مع اصحاب السيارات المخالفة،
ويتحمل كل تبعات التصرفات الخاطئة في هذا الصدد لمعاونيه .
* يلتزم صاحب اللزمة بعزل أو تغيير أي عامل أو عون اتضح أنه يشكل عائقا أمام حسن أداء الخدمات المتعهد
بها أو يسيئ لسمعة البلدية و ذلك كلما طلبت منه البلدية ذلك كتابيا.
* في حالة تعطب إحدى الشاحنتين أو كالهما يتعهد صاحب اللزمة بإعالم البلدية كتابيا في اإلبان على أن يقوم
بتدارك النقص الحاصل في ظرف ال يتجاوز  46ساعة تطبيقا للشروط الواردة بالفصل  7من هذا الكراس .وفي
صورة تجاوز  46ساعة ولم يتم تدارك النقص الحاصل يتم تسليط غرامة مالية على صاحب اللزمة قيمتها ألف
دينار عن كل يوم تأخير.
* في صورة تغيير أحد السواق يجب على صاحب اللزمة إعالم البلدية كتابيا في اإلبان مع احترام الشروط
الواردة بالفصل  7بخصوص السائق الجديد.
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الفصل  : 03مقر صاحب اللزمة :
يتعين على صاحب اللزمة إعالم اإلدارة البلدية بعنـوان مقـر مخابرتـه وكـل وسيلـة إتصـال مــن هاتـف و فاكس
إعتبارا من تاريخ اإلذن بالشروع في تنفيذ اللزمة  ،فإذا لم يف بهذا اإللتزام أو قام بتغيير مقره دون إعالم تعتبر
كل مراسلة تخص صاحب لزمة صالحة إذا تم توجيهها إلى مقره المصرح به باللزمة.
الفصل  : 04المناولة :
يتعين على صاحب اللزمة أن ينجز اللزمة شخصيا وال يمكن له في أي حال التعاقد مع مناول آخر لتنفيذها .
الفصل  :05التأمين :
يتعهد صاحب اللزمة إضافة إلى تأمين معدات الرفع بتأمين السيارات و الشاحنات المخالفة أثناء عملية الرفع و
الحجز لدى شركة تأمين مختصة و اإلستظهار بشهادة في الغرض لدى اإلدارة البلدية في ظرف ثالثة أيام من
تاريخ إبرام عقد اللزمة  ،و إذا تلذذ الفائز باللزمة عن مد اإلدارة البلدية بشهادة التأمين في اآلجال المطلوبة (3
أيام)يقع التنبيه عليه مرة واحدة و إمهاله  14ساعة لإلستظهار بالمطلوب و إال يقع الفسخ معه مباشرة بعد انقضاء
مدة اإلمهال .
الفصل  : 06المراقبة و مسؤولية مانح اللزمة:
 تحديد سياسة المراقبة و عمليات الرفع بما يتماشى مع سياسة المرور و الوقوف و توجهات البلدية في هذا
القطاع ،كما تضبط أماكن دوريات المراقبة و كثافتها و أوقات العمل و التنسيق في ذلك مع كافة األطراف
المعنية ،وخاصة المصالح األمنية .
تتولى البلدية التنسيق مع المصالح األمنية في خصوص تكليف أعوان األمن لمرافقة أعوان المستلزم و معاينةمخالفات الوقوف باألماكن المحجرة و المنصوص عليها بالفصل  1و ضمان حسن تنفيذ عمليات الرفع و النقل
و اإليداع (حضورعون األمن إلزامي في كل عملية رفع و نقل و إيداع) .
* إحداث لجنة تفقد من اإلدارة البلدية لمتابعة سير اللزمة فنيا و ترتيبيا يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس
البلدية ولها صلوحية تحديد المخالفات الصادرة عن صاحب اللزمة.
* تتولى البلدية تخصيص مكان بالمستودع البلدي أو أي فضاء آخر إليواء العربات المخالفة التي تم رفعها و نقلها
،و تكون مسؤولية حراسة و أمن و تأمين الفضاء على حساب و تحت مسؤولية صاحب اللزمة .
الفصل :02الضمان النهائي :
بعد تبليغه بإذن إداري يجب على صاحب اللزمة مد اإلدارة بما يفيد إيداعه للضمان النهائي المحدد بمبلغ ثالثة
آالف دينار ( 3111د ) من تاريخ تسلمه لإلذن اإلداري .
الفصل  :02معاليم التسجيل :
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تطبيقا لتراتيب الفصل  19من األمر عـ73-511ـدد و المؤرخ في  19ديسمبر  5773و المتعلق بقانون المالية
لسنة 5774يتحمل صاحب اللزمة مصاريف تسجيل اللزمة  .كما على صاحب اللزمة أن يمد اإلدارة البلدية
بخمسة نظائر للعقد مسجل تام الموجب .
الفصل  : 00فسخ عقد اللزمة :
يفسخ عقد اللزمة في الحاالت التالية :
 يمكن للبلدية فسخ العقد إذا لم يحترم صاحب العرض بنود كراس الشروط بعد توجيه تنبيها إليه بقي بدوننتيجة لمدة عشرة أيام
 عند وفاة صاحب اللزمة إال أنه يمكن للبلدية مواصلة الخدمات تبعا لعرض يتقدم به ورثته على أن ال تخالفبنوده شروط هذا الكراس .
في حالة إفالس صاحب العرض و تصفية أمالكه  ،إال أنه يمكن للبلدية مواصلة الخدمات تبعا لعرض يتقدم بهالمصفى المرخص له من طرف المحاكم على أن ال تخالف بنوده شروط هذا الكراس .
* إذا صدر عن المستلزم إخالل خطير بأحد اإللتزامات التعاقدية الجوهرية ،و إتضح أن مواصلة العمل باللزمة
من شأنه اإلضرار بالنظام العام و الراحة و السكينة العامة يقع تقدير جسامته بالتنسيق مع المصالح األمنية
* في حالة القوة القاهرة
 )1بطلب من المستلزم  :شريطة إعالم البلدية كتابيا قبل فسخ العالقة التعاقدية و توقفه عن العمل خالل مدة ال
تقل عن  51يوما  ،و ي تحمل كل التبعات التي تنجم عن ذلك دون أن يكون له حق المطالبة باي تعويضات مهما
كان نوعها .
الفصل  : 81فض النزاعات :
تفض النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين البلدية وصاحب اللزمة ...............بالحسنى و باتفاق الطرفين في
إطار تطبيق كراس الشروط و في حالة التعذر يرفع األمر إلى المحاكم المختصة
الفصل  : 80صلوحية اللزمة:
ال يكون هذا العقد نافذ المفعول إال بعد مصادقة السيد والي المهدية .
 تركيز عالمات مرورية :
استعرض السيد منذر بن دالي على جناب المجلس البلدي مقترح لجنة النقل والمرور المنعقدة بتاريخ  55جانفي
و 11فيفري  1156والتي تم إقراره بجلسة المكتب البلدي المنعقد بتاريخ  13فيفري : 1156
 تركيز إشارات مرورية ضوئية بمفترق شارعي الجمهورية و تونس نظرا إلستحالة إحداث مفترق دائريلعدم توفر مسافات التراجع القانونية و ضعف الجدوى تبعا لما ورد بمكتوب السيد المدير الجهوي للتجهيز
بالمهدية الوارد بتاريخ  8412/8/6عدد  1466وبصفة استثنائية يتم تركيز مخفضات ارتجاجية للسرعة
من الجهات األربعة.
 تركيز عالمتي تحديد السرعة ب04كلم  /الساعة بطريق بومرداس في الجزء الرابط بين مفترق السكةومفترق المنطقة الصناعية .
 تركيز عالمتي "طريق مراقبة بالرادار بشارع الكرنيش على مستوى منتزه الطفل و العائلة و ديار البحر تركيز عالمة دوران إجباري بنهج رشاد خوجة إحداث مفترق دائري لشارع الجمهورية و نهج الزقانة وتركيز مخفضات ارتجاجية للسرعة.19

 إحداث مفترق دائري بشارع الكرنيش ونهج األصداف (على مستوى ديار البحر ) مع تركيز عالماتترك األولوية .
 إحداث مثلث بنهج النيرات على مستوى شارع الطاهر صفر وتركيز عالمتي قف و إجبارية الدوران . -تركيز عالمتي قف بشارع الجمهورية بمفترق هذا األخير و نهج الزقانة من الجهتين .تركيز عالمتي قف بطريق بومرداس من الجهتين بمفترق هذا األخير و شارع الجمهورية مع تثبيتمخفضات سرعة ارتجاجية قرب المفترق من الجهات الثالث.
 تركيز عالمات قف بكل األنهج المتفرعة عن شارع الجمهورية واألنهج المتفرعة عن نهج أميلكار.تركيز عالمات منع الوقوف والتوقف بنهج منداس فرانس من جهة اليسار في اتجاه ساحة اإلستقالل. منع اإلنتصاب يوم السوق األسبوعية بمفترق نهجي زويلة و منداس فرانس و تركيز عوارض حديدية كليوم جمعة على مستوى دار بن رمضان لمنع توسع اإلنتصاب.
قرار المجلس البلدي  :الموافقة بإجماع األعضاء الحاضرين على اتخاذ إجراءات السالمة المرورية الشار إليها
أعاله.
 .3التعاون الدولي :
 انخراط بلدية المهدية في عروض مشاريع تعاون دولي:
استعرض السيد دمحم حوا على جناب المجلس البلدي مقترح لجنة العالقات الخارجية والتعاون الدولي المنعقدة
بتاريخ  35جانفي  1156والذي تم تأييده بجلسة المكتب البلدي المنعقد بتاريخ  13فيفري : 1156
حيث أنه بمناسبة صدور طلب العروض الخا باالتحاد األوروبي تم قبول عديد المراسالت بالبريد األلكتروني
تتعلق بطلب ضم بلدية المهدية لعديد مقترحات المشاريع بحكم السمعة الطيبة التي تتمتع بها البلدية على الصعيد
األوروبي و خاصة في تنفيذ مشاريع التعاون عبر الحدود.
و تتلخ

جملة المشاريع فيما يلي :

 .5مشروع ( E-WATER

Enhancement of non conventional water resources for irrigation in

 : )Mediterranean urban contextsتعزيز الموارد المائية غير التقليدية في السياقات الحضرية
المتوسطية .وهو مشروع يعنى بمياه الري.
 الشركاء :
REGION

COUNTRY

Sardegna

Italy

Comune di Oristano

Sardegna

Italy

Dytiki
Ellada

Greece

Mediterranean Sea and Coast
Foundation
Cadre de coopération régionale
européenne
الكبيرة عبسان بلدية

Palestine
Nabeul

Tunisia

Mahdia
Irbid

Tunisia
Jordan

NAME

 Centre deالمياه تكنولوجيات و بحوث مركز
Recherches et Technologies des Eaux
المهدية بلدية
االردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة

 الميزانية المخصصة لبلدية المهدية € 4615934091 :
 المشاريع النموذجية التي تستفيد منها بلدية المهدية

 منبت بلدي
 محطة لتجميع مياه األمطار

 تلخيص موجز للمشروع
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يهدف المشروع إلى إيالء موضوع توفر المياه بالبلديات العناية الالزمة لما له من دور فعال في العمل
اليومي البلدي .و قد تم التركيز خالل هذا المشروع على العناية بمياه الري و ذلك عبر بعث مشاريع
نموذجية لتجميع مياه األمطار بكب من بلدية أريستنو (إيطاليا) و بلدية المهدية .في حين تستفيد بلدية
عبسان بفلسطين بمحطة لتصفية مياه الصرف الصحي .كما أن المشروع يقوم على نشر ثقافة المحافظة
على المياه من خالل البحث في سبل ترشيد االستهالك و االتجاه نحو االعتماد على النباتات التي تتحمل
النق في المياه و تلك التي تتحمل درجة الملوحة المرتفعة في المياه الجوفية المستعملة في الري .و هنا
تم إقرار انشاء منبت بلدي ببلدية المهدية ضمن رؤية شاملة للمشروع سيتم فيه تجربة عملية الري
بواسطة مياه األمطار و كذلك انتاج مشاتل تتحمل درجة الملوحة و النق في المياه.
كما سيكون للمجتمع المدني دوره من خالل المشاركة في عديد األنشطة المتعلقة بترشيد استهالك المياه
الصالحة للري وللشرب والمساهمة في صياغة دليل أفضل الممارسات فيما يتعلق بموضوع المياه
عموما.
 .1مشروع ( MED network for REductionof Disposal of UCO :REDUCOالشبكة المتوسطية
للتقلي من زيوت القلي المستعملة )
 الشركاء :
REGION

COUNTRY

NAME

Lazio

Italy

Consorzio Nazionale Interuniversitario per le
Telecomunicazioni: CNIT

Anatoliki Makedonia - Thraki

Greece

Mahdia
Al Iskandanyah

Tunisia
Egypt
Lebanon

Université Agronomique d'AthènesDemas Drama,
Entreprise Municipale pour le Développement
Touristique et Culturel
المهدية بلدية
اتحاد منظمات االعمال المصرية االوروبية
Byblos Municipality

Lazio

Italy

aTon
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 الميزانية المخصصة لبلدية المهدية € 3185815011 :
 المشاريع النموذجية التي تستفيد منها بلدية المهدية
 إحداث مركز لتجميع زيوت القلي المستعملة و وحدة متنقلة لتجميع زيوت القلي عبر األحياء
 تلخيص موجز للمشروع
هو مشروع بيئي باألساس يعنى بتجميع زيوت القلي بالمدينة تفاديا إللقائها في المحيط .حيث سيتم تحديد الفئات
التي سيشملها عملية التجميع (المواطنون – المؤسسات السياحية ,المؤسسات الجامعية  ,و المطاعم) و ستتولى
البلدية القيام بذلك على أن يتم توجيه الكميات المستعملة في إحداث مؤسسات صغرى تهتم بتصدير هذا النوع
نحو البلدان لتستفيد من معالجتها .و سيمكن المشروع من
 تنقية المحيط من كل مظاهر التلوث
 خلق مواطن شغل عبر التحفيز على خلق مؤسسات صغرى و متوسطة في مجال التجميع و التصدير.
 تعميق الحس البيئي لدى السكان و توجيه اهتمامهم نحو هذا النوع من الفضالت.
 .3مشروع Community Based Tourism : COBATOUR :
 الشركاء :
REGION

COUNTRY

Lazio
Malte
sardegne

Italy
Malte

NAME
Società Geografica Italiana

Italy

Temi Zammit Foundation
Fondazione Medsea

palestine
Tunisia

Italy
palestine

Matera Hub
Most beautiful villages of Palestine

Tunisia

Municipality of Mahdia

Jordan

Jordan

University of Yormuk

Italy
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 الميزانية المخصصة لبلدية المهدية € 4835691011 :
 المشاريع النموذجية التي تستفيد منها بلدية المهدية
 دار الصداقة (دار ضيافة بالمدينة العتيقة
 مركز توجيه سياحي
 شبكة إعالمية لإلرشاد السياحي ()Visite virtuelle guidée
 تلخيص موجز للمشروع
يتمحور المشروع حول فكرة العناية بمجاالت جديدة ضمن إطار السياحة المستدامة و خاصة تثمين المخزون
التراثي المادي و الالمادي بالمدن الشركاء و الدفع نحو خلق مواطن شغل في عالقة بالمنتوج السياحي المحلي
ومقاومة ظاهرة السياحة الموسمية بإرساء نموذج سياحي قائم على تثمين التراث المادي و الالمادي.
كما يهدف المشروع إلى :
 .5الحد من الفقر توفير فر فر العمل للشباب العاطل
 .1زيادة ،وتنويع التدفقات السياحية في منطقة البحر األبيض المتوسط
 .3تطوير استراتيجيات التسويق المشترك
 .4ضبط عالمة تجارية خاصة بمنطقة المشروع
 .4مشروع Siyaha Quality of Life :
 الشركاء :
REGION

COUNTRY

NAME

Spain

Spain
Italy

Fundacion Publica Andaluza El legado andalusi

Greece
Mahdia
Egypt

Greece
Tunisia
Egypt

Jordan

Jordan
palestine

Lazio

palestine

– Associazione Regionale dei Comuni del Lazio
ANCI
Université agricole d'Athènes
Municipality of Mahdia
Union of Egyptian European Business
Organizations
IDHA'A Center for Studies and Research
Qeiadat Association

CHEF DE FILE
PP01
PP02
PP03
PP04
PP05
PP06

 الميزانية المخصصة لبلدية المهدية € 1475844075 :
 المشاريع النموذجية التي تستفيد منها بلدية المهدية
 لم يقع برمجة أي مشروع نموذجي ألي شريك بالمشروع
 تلخيص موجز للمشروع
يهتم المشروع بتطوير السياحة الفالحية بالمدن الشركاء في إطار مقاربة سياحة مستدامة .حيث سيتم التركيز
على ضبط استراتيجيا لتطوير المنتوجات السياحية في عالقة بالفالحة  :ضبط مسالك سياحية فالحية  ,تنمية
منتوجات تقليدية فالحية و التعريف بها .خلق مؤسسات صغرى و متوسطة تعمل على تطوير المنتوج
السياحي و وضعه على ذمة السياح (أجانب  +محليين) .كما يرمي المشروع إلى إعداد دراسة تحليلية لواقع
السياحة الفالحية و استنباط طرق مبتكرة لتطوير هذا المنتوج بخلق وجهة سياحية فالحية بالمدن الشركاء.
 .5مشروع Mediterranean Energetic Model for Systemic Intervention ) : MED :
) EMSI
.6
 الشركاء :
REGION

COUNTRY

Spain

Spain

Jordan

Jordan

NAME
University of Valencia. Polibienestar Research
Institute
Greater Irbid Municipality

PP01

Mahdia

Tunisia

Municipality of Mahdia

PP02

Spain

Spain

Instituto Tecnológico de la Energía

PP03
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 الميزانية المخصصة لبلدية المهدية € 1565514015 :
 المشاريع النموذجية التي تستفيد منها بلدية المهدية
 تركيز محطة لتوليد الطاقة الفوتوفولطاوية
 تلخيص موجز للمشروع
يهتم المشروع بموضوع الطاقات المتجددة .حيث سيتم خالل تنفيذ المشروع القيام بدراسة تحليلية لمسألة استهالك
الطاقة و ضبط مخطط طاقي إلى جانب العمل على تنظيم أيام تحسيسية موجهة لإلدارات العمومية بقصد الضغط
على استهالك الطاقة الكهربائية إلى جانب العمل على ضبط مدونة سلوك طاقية موجهة لمكونات المجتمع المدني
قصد نشر ثقافة االقتصاد في الطاقة.
كما سيتم تنفيذ عدد من المشاريع النموذجية على غرار ما ستستفيد منه بلدية المهدية من تركيز محطة لتوليد
الطاقة الفوطوفولطائية.

 .2مشروع )Marine Eco-destination and Geosites( : MED-GEO :
 الشركاء :
REGION

COUNTRY

NAME

Jordan

Jordan

Faculty of Archaeology and Tourism,
University of Jordan

CHEF DE FILE

Italy

Italy

Consiglio Nazionale delle Ricerche

PP01

Tunisia

Tunisia

INSTM : Institut National des technologies et
sciences de la mer

PP02

Mahdia

Tunisia

Egypt
Greece
Greece
Liguria

Egypt
Greece
Greece
Italy

Mahdia Municipality
Faculté de lettre - Alexandrie
DÉVELOPPEMENT HERAKLION SA OTA
FONDATION TECHNOLOGIQUE DE LA RECHERCHE
MARITTIMA SERVICE GROUP SRL

PP03
PP04
PP05
PP06
PP07

 الميزانية المخصصة لبلدية المهدية € 1365181011 :
 المشاريع النموذجية التي تستفيد منها بلدية المهدية
 مرصد متابعة المسالك السياحية البحرية (المتعلقة بالغطس)
 تلخيص موجز للمشروع
تتمحور الفكرة العامة للمشروع في تنمية السياحة المستدامة في عالقة مع البحر و خاصة النشاطات البحرية من
غطس و رحالت بحرية .و لتنفيذ هذا البرنامج سيتولى المشروع القيام بدراسة تحليلية لواقع السياحة البحرية
بالجهة و ضبط نقاط الضعف و العمل على معالجتها .كما سيتم تركيز شعب اصطناعية في أعماق البحر تكون
مزارا للسياح و سيتم مراقبة جودة المياه و مسالك الغطس بواسطة التكنولوجيا الحديثة.
 .2مشروع Cleaning Innovative Mediterranean Action: reducing waste ( : CLIMA
) to boost economies
 الشركاء :
REGION

COUNTRY

NAME

Liguria

Italy

Comune di Sestri Levante

Tunisia

Centre International des Technologies de
l’Environnement de Tunis : CITET
Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti
)Onlus (COSPE

Toscana

Italy
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Mahdia

Lebanon

ARC-EN-CIEL

PP03

Tunisia

Municiplaity of Mahdia
Municipality of Bikfaya-Mhaydsse

PP04

Lebanon

PP05

 الميزانية المخصصة لبلدية المهدية € 145961011 :
 المشاريع النموذجية التي تستفيد منها بلدية المهدية
 تستفيد بلدية المهدية بصورة غير مباشرة ببعث مركز تسميد الفضالت العضوية (عن طريق الشريك
عدد )5
 تلخيص موجز للمشروع
تتمحور الفكرة الرئيسية للمشروع في معالجة الفضالت العضوية عن طريق التسميد .و سيتم خالل المشروع
القيام بالدراسات البيئية الالزمة لمناطق التدخل إلى جانب تركيز طريقة الفرز االنتقائي ببعض البلدان
الشركاء .و يقتصر دور بلدية المهدية على االستفادة من الخبرات التي يوفرها المشروع و المشاركة في
الملتقيات بهدف تنمية قدرات التسيير الذاتية و العمل على استنباط الطرق المالئمة لمعالجة الفضالت
العضوية.
كما تلقت بلدية المهدية كذلك عديد طلبات االنخراط صلب مشاريع ضمن برنامج التعاون اإليطالي التونسي و
الذي يضم مدن الشريط الساحلي بتونس و الشريط الساحلي بجزيرة صقلية اإليطالية .و تم اقتراح االنضمام
لمشروعين هما :
 .0مشروع ) Tradition ET Innovation Dans l’Enseignement ( : T.E.T.I.D.E. :
 تقديم مشروع : T.E.T.I.D.E
تندرج الفكرة الرئيسية لمشروع  T.E.T.I.D.Eضمن الهدف العام الثاني  ,و األولوية  3-1و الخاصة بدعم
التعاون المحلي في مجال التعليم.
 الهدف الرئيسي للمشروع :
التثمين واالبتكار للتراث الفني والثقافي المتبادل (المسرح  -الموسيقى  -الرسم – المهن الحرفية) كعامل من
عوامل االندماج والتسامح والمثاقفة في البحر األبيض المتوسط.
 األهداف الثانوية للمشروع :
• إجراء البحوث و الدراسات حول الجذور المشتركة للفن (الموسيقى والرسم والمسرح والحرف اليدوية )...
• تطوير التراث الفني بين البلدين من خالل إجراءات ملموسة و تشريك التالميذ والطلبة في القطاعات المشار
إليها.
• نشر التراث الالمادي بين الشرکاء.
• تبادل الممارسات التعليمية الجيدة بين المعاهد في مجال تدريس المواد الفنية والتقنية والحوسبة.
• تسهيل التنقل بين البلدين (الطلبة و التالميذ والمعلمين و األساتذة) وغير العاملين في مجال التقنيات الجديدة
للحاسوب  ،والتعليم التقني والعلوم اإلنسانية.
• إنشاء شبكة من التخصصات الفنية بين البلدين (التالميذ والطالب واألساتذة والحرفيين )...
• دعم االندماج ونشر ثقافة التسامح واالحترام المتبادل من أجل جعل البحر األبيض المتوسط حوض السالم
جناح االخاء.
• تحسين مهارات الشباب وجعل الفن وسيلة لنشر المبادئ و القيم اإلنسانية.
 النتائج المنتظرة :
• إنشاء متاحف  /قاعات عروض في مناطق التعاون
• إقامة معارض فنية مشتركة في البلدان الشريكة.
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• تقييم األنشطة الفنية ووضع مرجع وقاعدة عمل مشترك.
• دعم مجاالت السياحة الثقافية والسياحة الغذائية والتعليم والفنون.
• دعم إنشاء مؤسسات صغرى ،وإنشاء وتعزيز الشراكة والتعاون عبر الحدود.
• الدفع إلى االبتكار من خالل إنشاء شبكة من التبادالت والبحوث.
• زيادة تسهيل تنقل المعلمين والطلبة والباحثين ألن هذا النوع من النشاط سيكون له داللة ثقافية قوية في ضوء
الهدف الذي تشكله أساسا المواضيع المهتمة بالدراسات والبحوث وإعادة اكتشاف التقاليد والتراث .
• حماية البيئة الطبيعية :تعزيز الموارد المحلية والتقليدية مثل األطباق المتوسطية ( )Gastronomieوالفن
والموسيقى الخاصة بمناطق التعاون.
• تنشيط الحياة الثقافية في البلدان الشريكة من خالل مضاعفة التظاهرات الثقافية( .مهرجانات  /أيام )...
 الشركاء :
Partner 5

Partner 4

Partner 3

Partner 2

Partner 1

IIS
» « Grimaldi

IIS
» « Galilei

Ragusa

Ragusa

Lycée
Ezahra
Mahdia
Mahdia

ISAMM

Municipalitè
de Mahdia

Mahdia

Mahdia

Bénéficiaire
Chef de file
» IIS «Verga

Partenaire
Acronyme

Ragusa

Territoire

 الميزانية المخصصة لبلدية المهدية € 5955111011 :
 المشاريع النموذجية التي تستفيد منها بلدية المهدية
 انجاز متحف يعنى بالتراث الالمادي للمدينة (مكون يخ دار البحار)













 .8مشروع Méditerranée À Risque: changement climatique et Environnement :
MARE – littoral
تقديم مشروع  : MAREيهدف المشروع إلى تكوين قاعدة بيانات تهتم بالجوانب البيئية و الجيولوجية من خالل
وضع منظومة  GISوالتي سوف تمكن من تجميع كل المعطيات المتعلقة بالجوانب البيئية والجيومورفولوجية بقصد
التوقي من األخطار التي تهدد البيئة .و سوف يتم االستعادة بعديد مكاتب الدراسات المختصة و الكليات حتى يتم
وضع برنامج متكامل يسعى إللى :
وضع خرائط مختصة لمتابعة تحركات الطبقات الجيولوجية في قنال صقلية بهدف رصد كل التحركات للطبقات
الجيولوجية و التوقي من الزالزل.
ضبط خرائط بيئية تهدف إلى متابعة الوضع البيئي بالشريط الساحلي المشترك بين تونس و صقلية بهدف تتبع كل
الظواهر المضرة بالبيئة
وضع خرائط دقيقة لمتابعة حركة أمواج البحر و التوقي من المد العالي ألمواج البحر (تسونامي)
ضبط خطة تدخل عاجل للتصرف في األزمات.
وضع خرائط معالجة جغرافية ( )GISمتطورة تستجيب لطموحات المشروع.
النتائج المتوقعة :
تجميع كل المعطيات و المعلومات المتعلقة بالمحيط البحري و الوضعيات الخطرة غير المدرجة بأي قاعدة بيانات
بعث أنشطة لنشر ثقافة التوقي من األخطارو حماية المحيط
تنفيذ منظومة إعالمية سهلة اإلستعمال (االنترنات  /الهواتف الذكية) لتسهيل الوصول للمعلومةحول األخطار
البيئية و الجيولوجية و تمرير خطابات التوقي.
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تنظيم تظاهرات توعوية .
تطوير منظومات إعالمية للتصرف في المحيط ()GIS
تركيز محطات نموذجية لمراقبة المحيط و التهديدات التي يتعرض لها
تنفيذ كل النتائج المتعلقة بأنشطة المحطات النموذجية لمقاومة التصحر و التعرية الساحلية.
 الشركاء :
Partner 5

Partner 4

Partner 3

Partner 2

Partner 1

---

SQLI
Bardo - Tunis

AGRIGENTO
Province
d'Agrigente

MAHDIA
Mahdia

FSB
Bizerte

Bénéficiaire
Chef de file
UNICT
Province de
Catane

Partenaire
Acronyme
Territoire

 الميزانية المخصصة لبلدية المهدية € 213.840.00 :
 المشاريع النموذجية التي تستفيد منها بلدية المهدية
 تركيز محطة إعالمية لمراقبة التهديدات البيئية الساحلية (منظومة التصرف في المعطياتالجغرافية )GIS
قرار المجلس البلدي  :الموافقة باإلجماع في المشاركة في طلبات عروض مشاريع التعاون الدولي المشار إليها
أعاله .
شؤون عقارية :
.3
 المصادقة على تسويغ المعاليم الموظفة على وقوف السيارات والدراجات بمحطات الوقوف
والمصادقة على كراسات الشروط الخاصة بها:
استعرض السيد حسن المبروك على السادة أعضاء النيابة الخصوصية كراس شروط تسويغ المعاليم الموظفة
على وقـــوف السيارات و الدراجات بمحطات الوقوف الكائنة بمدينة المهدية قصد التفضل بالمصادقة عليها كما
نعرض على الجناب معدل كراء المآوي للثالث سنوات الماضية المبينة حســب بيانــات الجدول التالي و ذلك
قصد التفضل بالمصادقة:
السنة

معدل كراء ثالث سنوات

القيمة الكرائية

 82444د
8419/8410
 32844د
8419/8419
 3.7.227222د
 19444د
8412/8419
قرار المجلس البلدي  :الموافقة بإجماع األعضاء الحاضرين على تحديد السعر االفتتاحي بسبع وعشرون ألف
دينار  89أد لتسويغ المعاليم الموظفة على وقوف السيارات والدراجات بمحطات الوقوف كما تم المصادقة على
كراسات الشروط الخاصة بها وهذا نصها:
كراس شروط
تسويغ المعاليم الموظفة على وقوف السيارات والدراجات بمحطات الوقوف الكائنة بمدينة المهدية
 -الفصل األول  :إن الغاية من وضع هذا الكراس هي ضبط شروط المزايدة على تسويغ حقوق استغالل

المعاليم البلدية الموظفة على وقوف السيارات والدراجات بمحطات اإليواء المجهزة بالعالمات األفقية
والعمودية بمدينة المهدية .
 الفصل الثاني :حدد السعر االفتتاحي لبتة تسويغ مآوي السيارات بما قدره  195111 :دينارا لمدة سنة( غير قابل للتجديد )والمحددة باألماكن التالية :
 مأوى عـ5ـدد بين نزل المهدي ونزل البرج26

 مأوى عـ1ـدد بين منتزه العائلة والطفل ونزل البحر ( )THALASSAمن جهة الشاطئ . مأوى عـ3ـدد بجانب نزل كاب سيراي مأوى عـ4ـدد الممرات المؤدية للشاطئ (قرب دار الشــط –بجانـــب نـزل األمراء –بيــن نزلمهديــة بــالص و الفاطمي +بجانب نزل التابسيس ) .
 مأوى عـ1ـدد (باب الفلة) دون إعتبار الجزء المخصص لساحة األلعاب . مأوى عـ8ـدد أمام ساحة البيئة ( كامل ساحة البيئة بإستثناء المأوى المتاخم للمسجد و كامل اياماألسبوع ما عدا يوم الجمعة ).
 مأوى عـ9ـدد قبالة مقهى الكوشة ( يوم الجمعة فقط ) . مأوى عـ6ـدد الكائن بجانب مقهى سيدي سالم ( قبالة البرج األثري ) ما عدا يوم الجمعة . مأوى مخصص للدراجات النارية ( بجانب محطة شال ) يوم الجمعة فقط . الفصل الثالث  :يمكن أن يكون المزايد شخصا طبيعيا أو معنويا على أن يعين الشخص المعنوي نائباعنه أو وكيال قانونيا يقوم مقامه ويتعامل باسمه مع البلدية .
 الفصل الرابع  :لجنة التبتيت هي التي تشرف على عملية المزايدة و تفصل في كل نزاع قد يحصلأثناءها
 الفصل الخامس  :ال يرخص في المزايدة ألي شخص تخلدت بذمته ديون للبلدية بعنوان لزمة سابقةكما ال يرخص ألي شخص في المشاركة إال إذا دفع سلفا إلى السيد قابض المالية محتسب بلدية المهدية
ضمانا مساويا لعشر السعر االفتتاحي يقع إرجاعه إثر البتة بالنسبة لغير الفائزين كما ال يرخص في
المشاركة للمنتفعين برخص حراسة مهما كان نوعها .
 الفصل السادس  :أما الفائز فيتأكد عليه أن يمضي محضر المزايدة إثر اإلعالن عن نتيجتها ويتعينعليه أن يضيف للضمان الوقتي المبلغ الالزم ليكون ضمانا نهائيا تعادل قيمته "  51بالمائة " قيمة
القدر النهائي للمزايدة يدفع مباشرة وبصفة حينية إلى السيد القابض البلدي بالمهدية ،والغاية من إيداع
هذا الضمان النهائي بصندوق القابض البلدي بالمهدية هي تمكين البلدية من فرض إحترام جميع
اإللتزامات والتعهدات من طرف المستلزم وال يتقاضى هذا األخير أي فائض على المبلغ المودع لدى
القباضة .
 الفصل السابع  :إذا كانت المزايدة متعلقة بإستغالل محطتين أو أكثر وفي حصة واحدة فلرئيس لجنةالتبتيت أن يطلب من غير الفائزين بعد إنهاء كل مزايدة فيما إذا كانوا يريدون تحويل الضمان المتعلق
بالمزايدة السابقة إلعتباره كضمان للمزايدة الموالية .
 الفصـل الثامن  :يعتبر متعهدا بالتسويغ ومرتبطا لدى البلدية صاحب أحسن عرض بينما تحتفظ البلديةبحرية التصرف بالقبول أو الرفض .
 الفصـل التاسع  :يجب على المتسوغ أن يعرف بمقره وبمكان عمله وتعتبر كل اإلعالنات واإلنذاراتالموجهة له بهذا العنوان قد بلغت له بصفة قانونية .
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 الفصـل العاشر  :ليس للمتسوغ الحق في إحالة جميع حقوق اإلستغالل أو بعضها إال بعد اإلسترخاصالمسبق والكتابي من البلدية وفي صورة هذه الحالة يبقى المتسوغ متضامنا في المسؤولية أمام البلدية مع
المحال لفائدته في تطبيق جميع بنود هذا الكراس وشروطه .
 الفصل الحادي عشر :إذا كان عدد متسوغي المحطة إثنين أو أكثر فهؤالء متضامنون وجوبا معبعضهم في دفع مقدار التسويغ وتطبيق كل اإللتزامات المفروضة بهذا الكراس ويقسم معلوم التسويغ
السنوي إلى إثني عشر قسطا متساوية ويدفع المتسوغ كل قسط منها آخر كل شهر إلى القابض البلدي
بالمهدية ،وإذا لم يقع الدفع في اآلجال المعينة يصبح من مشموالت القابض البلدي إتخاذ كل اإلجراءات
واتباع الطرق القانونية إلستخالص األموال المتخلدة ويجرد المتسوغ إداريا من حقوق اإلستغالل بدون
سابق إعالم .
 الفصل الثاني عشر  :يطبق الفائز في المزايدة وجوبا عند مباشرة اإلستغالل لللزمة كل النصوصالتشريعية والتنظيمية الصادرة أو التي تصدر في األثناء وليس له الحق مطلقا في الترفيع في التعريفات،
وفي صورة تغيير التعريفات واألداءات من طرف السلط الرسمية فإن الطرفين المتعاقدين يحتفظان
بحق المطالبة بمراجعة القيمة النهائية لللزمة .
الفصل الثالث عشر  : :يتحمل المتسوغ جميع األحوال الطارئة التي قد تقع أثناء مدة التسويغ وليس لهالحق في المطالبة بأية غرامة لألضرار التي تلحقه من جراء تلك األحوال أو اإلجراءات اإلدارية التي
تستوجبها المصلحة العمومية
الفصـل الرابع عشر :إن جميع الشكايات التي يتقدم بها المتسوغ من جراء الصعوبات ذات الصبغةاإلدارية التي ربما تحصل له أثناء مباشرته ألعماله بالمحطة وكذلك كل النزاعات من هذا الصنف التي
تحدث بينه وبين البلدية توجه جميعا إلى رئيس البلدية الذي يتولى فض األمر .
 الفصل الخامس عشر :يلتزم المتسوغ بتأمين أعوانه ضد حوادث الشغل . الفصل السادس عشر  :حراسة المحطة ومراقبتها ونظافتها يوميا من مشموالت المتسوغ ويكون ذلكعلى حسابه الخاص وحسب تعليمات اإلدارة البلدية على أن يدفع بمجرد التبتيت له ضمانا وقتيا قدره
:مائة دينارا " 100د" بعنوان تسبقة عن تلك الخدمات وفي صورة اإلخالل بهذا الشرط يوظف عليه
معلوم قدره ثالثون دينارا " 20د
" عن كل يوم تتولى فيه المصالح البلدية القيام بمهمة تنظيف المحطة بدال عنه وعند اإلستمرار في
اإلخالل بهذا الواجب يفسخ العقد وجوبا بعد التنبيه عليه بمكتوب مضمون الوصول مع إعالم بالبلوغ .
الفصل السابع عشر  : :يتعين أن يكون لحراس المحطات أزياء خاصة ذات لون أزرق فاتح يتماإلتفاق عليه مع مصالح اإلدارة البلدية وعالمة مميزة طبقا لألنموذج الذي يقع إعداده باإلدارة الفنية
بالبلدية .
 الفصل الثامن عشر  :يلتزم المتسوغ بتقديم قائمة في األعوان الذين سيتولون مساعدته في العملبالم حطة المسوغة له طيلة مدة التسويغ معرفة بإمضائه ومرفوقة بصورة من بطاقات تعريفهم وذلك إلى
مصلحة التراتيب والنزاعات والملك البلدي في ظرف أسبوع من تاريخ عملية التبتيت كما يلتزم بتقديم
إشعار كتابي إلى نفس المصلحة حول كل عملية تغيير في القائمة المذكورة وذلك أربعة وعشرين ساعة
من عملية التغيير ويتحمل كل ما ينجر عن عدم قيامه بهذا اإلعالم في اإلبان .
 الفصل التاسع عشر  :إذا تخلف المبتت له عن دفع المبالغ المطلوبة بمقتضى كراس الشروط فإنالبلدية بدون إحتياج إلى أي إجراء سوى إثبات ذلك بالتقرير الذي يحرره القابض البلدي يكون لها الحق
في التصرف المطلق في اللزمة وذلك إما بإعطائها لصاحب العرض الذي يليه أو إعادة إشهارها ببتة
جديدة وفي كال الحالتين فإن المبتت له يكون مجبرا على دفع الفارق بين الثمنين زيادة عن المصاريف
القانونية.
 الفصل العشرون :يتعين على المتسوغ أن يسلم وصل في المعلوم المستخلص بالمحطة من روادهاويجب أن تكون الوصوالت ملونة بإستثناء األبيض منها ومستخرجة من كنش ذي جذرين يقع طبعه
على حسابه الخاص بعد الترخيص له من المصالح البلدية مع ضرورة التنصيص على إسمه وإسم
المحطة وإسم المطبعة بهاته الوصوالت ونوع وسيلة النقل .
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أ ما بالنسبة للدراجات العادية والنارية فإنه يتعين على المستلزم تسليم وصل عند اإليواء بالمحطة وعليه
أن يخضع إلى التفقدات التي يقوم بها األعوان اإلداريون المكلفون بهذا الغرض سواء لمراقبته أو
لمراقبة سير إستغالل المحطة وبصفة عامة للتأكد من تطبيق شروط هذا الكراس وإحترام تعريفة
المعاليم المختلفة.
 الفصل الواحد والعشرون  :على المتسوغ أن يخضع لجميع التراتيب التي تتخذها البلدية والمتعلقةبتنظيم المرور وغيرها وليس له الحق مطلقا في التشكي أو المطالبة بأية غرامة كما يحجر على
المتسوغ إدخال تغييرات هيكلية على المحطة .
الفصل الثاني والعشرون  :إن المتسوغ مسؤوال قانونيا عن كل ما يحدث للسيارات أو الدراجات التيتأوى بالمحطة والتي تصبح في عهدته بموجب ذلك على أن هاته المسؤولية ال تنسحب عما قد يحدث
من إتالف أو سرقات داخل العربات المودعة تعمد أصحابها ترك األبواب أو النوافذ مفتوحة.
الفصل الثالث و العشرون  :إذا إقتضت مصلحة البلدية إستعمال كامل المحطة ألسباب قاهرة فإنالمتسوغ مطالب بإخالء المكان بدون قيد و ال شرط مع إحتساب فترة اإلستغالل من بداية تاريخ التسويغ
إلى يوم فسخ العقد و إذا إقتضت الضرورة إستعمال جزء من المحطة بإذن من البلدية لغير ما أعدت له
فإنه يقع التعويض للمتسوغ إلستغالل مساحة مماثلة في أقرب موقع ممكن من المحطة و إذا تعذر ذلك
فإنه يقع اللجوء إلى تقديــر الضــرر و جبره ماديا و إذا توفي المتسوغ يجوز للبلدية فسخ العقدة بعد
تصفية الحسابات مع الورثة دون أن يكون ألي الطرفين الحق في المطالبة بأية غرامة و عندئذ تستطيع
البلدية التعاقد مع شخص آخر وذلك سواء بالتراضي أو بإعادة المزايدة.
الفصل الرابع و العشرون  :ضبطت المعاليم البلدية المستخلصة بمحطات وقوف السيارات والدراجات كما يلي:

* 0111مليم لكافة الشاحنات و العربات في الحصة الواحدة مهما كانت المدة

* 011مليم للدراجات النارية أو العادية .في الحصة الواحدة مهما كانت المدة

الفصل الخامس و العشرون :يتعين على المتسوغ قبول اإلشتراك الشهري أو السنوي الذي ال يمكن أنتتجاوز معاليمه حسب الترتيب الذكري عشرين مرة ومائتي مرة للمقدار اليومي.
 الفصل السادس و العشرون  :يتحتم على المتسوغ أن ال يتعدى حدود المحطة المسوغة له كما هيمبينة و محددة بالمثال المعد من طرف المصالح الفنية الذي يتعين عليه إمضائه موافقا عليه حدا
ومساحة.
و في صورة تعمده إستخالص معلوم على وسيلة نقل خارجة عن حدود المحطة و عند قيام المصالح
المختصة بحجزها فإن مصاريف الحجز تحمل على كاهل المتسوغ.
الفصل السابع و العشرون :تلتزم البلدية بتثبيث عالمات التحديد و إشهار األسعار و على المستلزماإللتزام بحمايتها من كل ضرر أو إتالف
الفصل الثامن و العشرون  :يتعين على المتسوغ السماح للمعاقين بإيواء سياراتهم بأماكن يقعتخصيصها للغـرض و مساعدتهم في عملية الدخول و الخروج.
الفصل التاسع و العشرون :يتحمل المتسوغ جميع األداءات و معاليم الشؤون الجاري بها العمل أوالتي يقع إستخالصها عمال باألوامر و التراتيب ملتزما بتسديدها إلى القباضة البلدية.
الفصل الثالثون :إن أي إخالل بفصل من الفصول المذكورة بهذا الكراس يترتب عليها و جوبا تخطئةالمستلزم بمبلغ قدره  844د كما يعرض لمقتضيات هذا الفصل في صورة اإلخالالت التالية :
-1توظيف معاليم تفوق ما هو مذكور بكراس الشروط
-8اإلستخالص خارج األماكن المحددة
-3عدم اإللتزام بالهندام
الفصل الواحد و الثالثون  :إن جميع اإلشكاليات والخالفات حول تطبيق وتنفيذ أحكام هذا الكراس إنوجدت فهي من مشموالت المحاكم التابعة للدائرة الترابية لوالية المهدية من حيث محاكم الناحية
والمحكمة االبتدائية والدائرة الترابية لوالية المنستير من حيث االستئناف.
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الفصل الثاني و الثالثون :جميع المصاريف المتعلقة بهذه البتة وخاصة معاليم التامبر وتسجيل العقدومعلوم الداللة تحمل على المتسوغ الذي يتعين عليه دفعها في اإلبان.
 مراجعة معلوم اإليواء والحراسة بمآوي السيارات التابعة لبلدية المهدية :
استعرض السيد حسن المبروك على السادة أعضاء النيابة الخصوصية موضوع مراجعة المعاليم الموظفة على مآوي
السيارات الراجعة لبلدية المهدية ذلك أنه تطبيقا للقرار البلدي عـ312/11ـدد المؤرخ في  33أوت  3112و المصادق عليه
من طرف سلطة اإلشراف بتاريخ  13سبتمبر  3112المتعلق بالمعاليم المرخص لبلدية المهدية في إستخالصها خاصة
في بابه الرابع المتعلق معاليم منح لزمة الملك البلدي أو الجهوي أو العمومي أو الخاص أو إشغاله أو اإلنتفاع به الذي
ضبط مقادير دنيا للتعريفة الخاصة بالمآوي و الماكن المهيأة بـ 211 :م م عن العربة في اليوم و  011م م عن العربة
في الجزء من اليوم .
و حيث ضبطت كراس شروط الخاصة بإستلزام المعاليم الموظفة على وقوف السيارات و الدراجات
النارية بمآوي السيارات التابعة لبلدية المهدية ضمن فصلها الرابع و العشرون المعاليم البلدية المستخلصة
بمحطات وقوف السيارات و الدراجات كما يلي :
* 0111مليم عن الشاحنة التي يفوق وزنها او يساوي  273طن في الحصة الواحدة ليال أو نهارا مهما كانت
مدة الحصة .
* 011مليم عن السيارات في الحصة الواحدة ليال أو نهارا مهما كانت مدة الحصة .
* 011مليم عن الدراجة النارية أو العادية في الحصة الواحدة ليال أو نهارا مهما كانت مدة الحصة .
* 0111مليم للحراسة الليلية بمأوى السوق األسبوعية .
و حيث ضبط القرار البلدي المذكور أعاله التعريفة الدنيا لوقوف العربات بالمآوي و األماكن المهيأة ببين
 011مليم و  011مليم .
و نظرا لتطور الحالة اإلقتصادية و عدم تماشي المعاليم المضبوطة بكراس الشروط مع المعاليم المعتمدة
إضافة إلى اهمية المسؤولية المنجرة عن حراسة العربات بالمآوي فقد تم إقتراح الترفيع في التعريفة الخاصة
بمآوي السيارات كما يلي:
* 0111مليم لكافة الشاحنات و العربات في الحصة الواحدة مهما كانت المدة
* 011مليم للدراجات النارية أو العادية .في الحصة الواحدة مهما كانت المدة
قرار المجلس البلدي  :الموافقة بإجماع األعضاء الحاضرين على الترفيع في التعريفة الخاصة بمآوي
السيارات كما يلي :
 0111 مليم لكافة الشاحنات و العربات في الحصة الواحدة مهما كانت المدة
 011 مليم للدراجات النارية أو العادية .في الحصة الواحدة مهما كانت المدة
 المصادقة على كراس شروط تسويغ اإلشغال الوقتي لمشربة منتزه الطفل والعائلة والمصادقة على تحديد
السعر االفتتاحي :
قرار المجلس البلدي  :وافق المجلس البلدي بإجماع األعضاء الحاضرين على كــراس شــروط استغالل وقتي
لمشربة منتزه العائلة والطفل الكائنة بالمنطقة السياحية بالمهدية التالي :
الفصللللل األول  :وضععععع هععععذا الكععععراس لضععععبط شععععروط االسععععتغالل الععععوقتي لمشععععربة منتععععزه العائلععععة والطفععععل
الكائنعة بالمنطقععة السععياحية بالمهديععة والمرقمععة حسععب دفتعر الممتلكععات العقاريععة التععابع لبلديععة المهديععة
تحت عـ11ـدد.
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الفصللل الثللاني  :تمسععح المشععربة  05م م وتتكععون مععن بنايععة وفضععاء مععن حولهععا بمسععاحة  211م م وذلععك حسععب
المثال المصاحب.
الفصل الثالث :تقع عملية التسويغ عن طريق بتة عمومية باإلشهار و المزاد العلني .
الفصل الرابع  :تسوغ البلدية العقار المذكور بالفصلين األول والثاني على الحالة الحسنة التي يوجعد عليهعا لمعدة
سنة واحدة غير قابلة للتجديد وذلك عن طريق إبرام عقد استغالل وقتي.
الفصل الخامس  :يمكن أن يكون المستغل الوقتي شخصا طبيعيا أو معنويا على أن يععين الشعخص المعنعوي نائبعا
عنه أو وكيال قانونيا يقوم مقامه ويتعامل بإسمه مع البلدية .
الفصل السادس  :يرأس رئيس النيابة الخصوصية لبلدية المهدية أو من ينوبه لجنة التبتيت التي لها الحق في
قبول عرض آخر مزايد في البتة كما يمكنها إرجاء البتة إلى موعد الحق في صورة عدم
اإلستجابة للشروط المطلوبة(من حيث الثمن المقترح و جدية المشاركين . )...
الفصل السابع :يتعهد المستغل الوقتي بالمحافظة على المحل والفضاء التابع له والقيام بالصعيانة الالزمعة والعدهن
والتجصيص على كاهله الخاص وذلك طيلة مدة االستغالل الوقتي.
الفصل الثامن  :يلتزم المستغل بتوفير األثاث من طراز رفيع حسب المواصفات المطلوبة .
الفصل التاسع  :يتمثل استغالل المشربة في تقديم المواد التالية دون سعواها وهعي  :المشعروبات الغازيعة – الميعاه
المعدنيععة – القهععوة – الشععاي –المبععردات – الصندويتشععات والحلويععات والمرطبععات – البيتععزا
والفريكاسي ويحجر على المستغل الطهي والطبخ داخل المشعربة وفعي كامعل الفضعاء التعابع لهعا
غير ما ورد ذكره بهذا الفصل.
الفصـل العاشر  :يتعهعد المسعتغل العوقتي ( الفعائز بالبتعة ) و ذلعك قبعل مباشعرة نشعاطه بالمشعربة بتقعديم قائمعة فعي
الخدمات المسداة طيلعة فتعرة اإلسعتغالل و التعي ال تكعون نافعذة المفععول إال بععد مصعادقة بلديعة
المهدية عليها .
الفصل الحادي عشر  :يحجر على المستغل الوقتي إقامة ألعاب الحظ والسماح بمناولة الشيشة والورق.........
الفصـل الثاني عشر  :يلتزم المستغل الوقتي للمشربة باعتماد التعريفة العادية المعتمدة معن طعرف وزارة التجعارة
ويجب تعليقها بمكان بارز بالمشربة.
الفصـل الثالث عشر  :يحجر على المستغل إدخعال أي تغييعر علعى بنايعة المشعربة بعأي وجعه معن الوجعوه إال بععد
الحصول على ترخيص مسبق من البلدية.
الفصل الرابع عشر :حراسة المشربة موضوع االستغالل محمولة على كاهل المستغل.
الفصل الخامس عشر  :على المستغل الوقتي الحرص على احترام التراتيب البلدية واجتنعاب كعل معا معن شعأنه أن
يخل باألخالق الحميدة ومخالفة القوانين.
الفصل السادس عشر  :يمنع على مسعتغل المشعربة خعزن المعواد الملتهبعة أو المتفجعرة داخعل العقعار ععدى قنينعات
الغاز المستعملة من المستغل لحاجة االستغالل كما يلتزم بالمحافظعة الكليعة علعى البيئعة وعلعى
نظافة العقار وجماله والفضاء التابع له.
الفصـل السابع عشر :لرئيس النيابة الخصوصية لبلدية المهدية وأعوان البلدية المكلفون بذلك زيارة العقار وتفقعده
بدون اعتراض من المستغل.
الفصل الثامن عشر :حـدد السعـر االفتتاحـي لالستغالل الوقتي للمشربة وللمدة المذكورة بما قدره............. :
الفصل التاسع عشر يتـــم تسديــد قيمة االسعتغالل معن قبعل الفعائز بالبعت علعى أقسعاط شعهرية خعالل الخمسعة ايعام
األولى من كل شهر .
الفصل العشرون  :يلتزم المستغل بتأمين أعوانه ضد حوادث الشغل.
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الفصل الواحد العشرون  :يتعين على المستغل الوقتي توفير لكافة أعوانه المتواجدين بالمشربة أزياء خاصعة ذات
لون الئق ومناسب وشارة مميزة طبقا لألنموذج الذي سيقع إعداده باإلدارة الفنية بالبلدية.
الفصل الثاني والعشرون  :يلتزم المستغل الوقتي بتقديم قائمعة فعي األععوان العذين سعيتولون مسعاعدته فعي العمعل
بالمشععربة المسععتغلة مععن قبلععه طيلععة مععدة االسععتغالل معرفععة بإمضععائه ومرفوقععة بصععورة مععن
بطاقات تعريفهم وذلك إلى مصلحة التراتيب والنزاعات والملك البلدي في ظرف أسبوع معن
تاريخ عملية التبتيت كما يلتزم بتقديم إشعار كتابي إلى نفس المصلحة حول كل عمليعة تغييعر
في القائمة المذكورة وذلك أربعة وعشرين ساعة من عملية التغيير ويتحمل المستغل تبعة كل
ما ينجر عن عدم قيامه بهذا اإلعالم في اإلبان .
الفصل الثالث والعشرون اتفق الطرفان المتعاقدان على أن يتولى المستغل للمشربة العمل كامل أيام األسبوع معن
الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالنسبة لكامعل فتعرة االسعتغالل
المشار إليها أعاله.
الفصل الرابع والعشرون :يحجر على المستغل إقامة حفالت عمومية أو خاصة مهما كان نوعها .
الفصل الخامس والعشرون :يحجر استغالل المكان كمبيت.
الفصل السادس و العشرون :يحجر إحالة حقوق استغالل العقار المتمثل في مشربة البلدية بمنتزه العائلعة والطفعل
إلى الغير وبأي وجه من الوجوه.
الفصللل السللابع و العشللرون :يتعهععد المسععتغل الععوقتي بالعنايععـة بالمركععـب الصععحي للمشععربة موضععوع التسويععـغ و
المركبات األخرى و القيعام بمختلعف أعمعال الصعيانة الالزمعة و المحافظعة عليهعا و ذلعك علعى
نفقته الخاصة كما يتعين عليه إعالم اإلدارة البلدية بكل اإلخالالت والتجاوزات الصعادرة ععن
سوء إستغاللها من طرف رواد المنتزه .
الفصل الثامن و العشرون :ال يرخص في المشاركة في البتة إال بععد دفعع  14بالمائعة معن السععر اإلفتتعاحي لعدى
القابض البلدي و يمنع من المشاركة كل من تخلذت بذمته ديون بلدية
الفصل التاسع و العشرون :على الفائز باستغالل المشربة أن يؤمن لدى قابض بلدية المهدية إضافة إلى معين
الكععراء ضععمانا نهائيععا قععدره  .0 :بالمائللة (  )% .0مللن قيمللة االسللتمالل للمللدة المل كورة اليقععع إرجاعععه إلععى
صاحبه إال بعد انتهاء مدة االستغالل وإبراء ذمته من فاتورات استهالك الماء والكهرباء.
الفصل الثالثون :تقوم البلدية بتركيز عدادات الماء والكهرباء وقيمة االستهالك محمولة على كاهل المستغل.
الفصل الواحد والثالثون:عند إخالل المستغل بواجباته أو بأحد فصول هذا الكراس أو ارتكعاب معا يخعل بعاألخالق
الحميدة فانه يحق للبلدية فسخ االتفاقية دون حاجة للتنبيه عليه.
الفصللل الثللاني والثالثللون :علععى المسععتغل الععوقتي إخععالء المكععري لمجععرد انتهععاء مععدة االسععتغالل المحععددة ورفععع
التجهيزات التابعة له دون المطالبة بأي تعويض مهما كان نوعه .
الفصل الثالث والثالثون  :في صورة نكول الفائز بالبتة أو عدم إتمامعه إجعراءات إبعرام عقعد اإلسعتغالل فعي ظعرف
 80ساعة من تاريخ إجراء البتعة فإنعه يقعع إحالعة حعق تسعويغ اإلسعتغالل العوقتي إلعى المزايعد
الثاني الذي يلي مباشرة الفائز األصلي مع تحميل هذا األخيعر غرامعة نكعول تسعاوي الفعارق
بين معلوم الكراء األول و معلوم الكراء الثاني مع حجز المعلوم المؤمن لدى القابض البلدي
.
الفصل الرابع والثالثلون :فعي صعورة معا إذا وقععت مخالفعة ألحعد بنعود هعذا الكعراس فعإن المتسعوغ يمكعن إخراجعه
بمقتضععى حكععم إسععتعجالي و بنععاءا علععى ذلععك فععإن الطععرفين خصصععا صععراحة أهليععة النظععر
للمحكمة اإلبتدائيعة الموجعود بعدائرتها العقعار لكعل نعزاع مهمعا كعان نوععه فعي موضعوع العقعد
المبرم بين الطرفين .
الفصل الخامس والثالثون ال يمكن للمستغل الوقتي الشروع في العمل إال بعد الحصول على الموافقة على كراس
شروط است غالل المشربة من السلط المختصة وال يشارك في البتة إال معن تتعوفر فيعه األهليعة
القانونية.
الفصل السادس والثالثون :فعي صعورة مخالفعة المسعتغل العوقتي ألحعد فصعول كعراس الشعروط فإنعه يمكعن توظيعف
خطايا مالية كاآلتي ( :في صورة عدم نظافة المحيط  120د )  (+في صلورة علدم العنايلة
بالمنطقللة الخضللراء مللن حيللث تقللليم األشللجار و الللري (  200د )  (+فللي صللورة تجللاوز
المساحة الملرخ فيهلا حسلب المثلال (  200د ).....................دون إعتبعار الخطايعا
القانونية المنصوص عليها ضمن القوانين الصادرة في الغرض .
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الفصل السابع و الثالثون  :جميع المصاريف الخاصة بمعاليم التامبر والتسجيل تحمل على المستغل.
تحديد السعر االفتتاحي لتسويغ مشربة منتزه الطفل والعائلة :
استعرض السيد حسن المبروك على السادة أعضاء النيابة الخصوصية كراس شروط تسويغ مشربة منتزه
العائلة و الطفل الكائنة بالمنطقة السياحية بالمهدية قصد التفضل بالمصادقة عليها كما استعرض معدل كراء
المشربة للثالث بتات الماضية المبينة حســب بيانــات الجدول التالي و ذلك قصد التفضل بالمصادقة:
السنة

القيمة الكرائية

8410/8413
8410/8410
8412/8410

 81444د
 81444د
 00944د

معدل كراء ثالث سنوات

 2373227222د

قرار المجلس البلدي :الموافقة بإجماع األعضاء الحاضرين على تحديد مبلغ  30ألف دينار كسعر افتتاحي لتسويغ
مشربة منتزه الطفل والعائلة.
 مشروع اتفاقية مع جمعية التوجيه السياحي حول وضع مقر على الذمة:

إتفاقيــــة وضع المحل البلدي رقم  0بدار الحرفي على مة جمعية التوجيه السياحي
بين الممضين أسفله :
السيد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية المهدية بصفته تلك عامال في حق البلديـــلـة طبقلا للقلانون و المععين محعل
مخابرته بمقر البلدية الكائن بـساحة سيدي مطير المهدية . 1511
مـن جهــة أولى
و السيد................................. :رئيس جمعية التوجيه السياحي صاحب بطاقة تعريف وطنية
عـ.................ـدد الصادرة بتونس في  ....................والكائن محل مخابرته بـ.....................................:
من جهـة ثانية
مقدمــة  :تبعا لمطلب جمعية التوجيه السياحي الوارد على اإلدارة البلدية تحت عـ..............ـدد بتاريخ
 .............................المتعلق بطلب تخصيص المحل البلدي الكائن بدار الحرفي إلستغالله كمقر للجمعية
.
وفي إطار الحرص على إثراء عمل الجمعيات و المنظمات بمدينة المهدية و تدعيم مختلف مكوناته و تسهيال
ودعما لعمل جمعية التوجيه السياحي .
و بعد اإلطالع على مضمون مداولة من محضر جلسة الدورة  ......................لسنة  8419المؤرخة في
 ..........................التي وافق خاللها المجلس البلدي على  ) ...........................بمقتضى إتفاقية يتم
إعدادها من قبل  .......................البلدية تضبط فيها مدة و شروط اإلستغالل .
و إعتبارا لكل لك وقع اإلتفـاق بين الطرفين الم كورين أعاله على ما يلي:
البــاب األول  :أحكـام وشروط مشتركة :
الفصل األول  :إن الغايعة معن هعذه اإلتفاقيعة هعي ضعبط الشعروط العامعة و الشعروط القانونيعة المنظمعة إلسعتغالل
االمحل البلدي رقم  15الكائن بدار الحرفي من قبل جمعية التوجيعه السعياحي ( دون سعواها ) إلسعتغالله كمقعر
للجمعية.
الفصل الثاني  :بموجب هذه اإلتفاقية تتولى جمعية التوجيعه السعياحي فعي شعخص ممثلهعا القعانوني إسعتغالل
الفضاء ( المبين بالفصل األول المذكور أعاله ) البالغ مساحته ............م م و ذلك كمقر للجمعية .
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الفصل الثالث :
أبرمت هذه اإلتفاقية لمدة  :سنة غير قابلة للتجديعد بعدايتها ...........و نهايتهعا  ........معا لعم يصعدر تنبيعه فعي
فسخها طبقا لمقتضيات القانون .
الفصل الرابع :دعما لجمعية التوجيه السياحي تم وضع هذا الفضاء بقيمة كراء سنوي قدره  511دينارا
الفصللل السللابع :تتعهععد جمعيععة التوجيععه السععياحي ( فععي شععخص ممثلهععا القععانوني) بالمحافظععة علععى المحععل
والفضععاء التععابع لععه والقيععام بالصععيانة الالزمععة والععدهن والتجصععيص علععى كاهلهععا الخععاص وذلععك طيلععة مععدة
اإلستغالل.
الفصل الثامن  :يتمثل استغالل الفضاء كمقر للجمعية دون سواها ويحجر تحجيرا تاما ال رجوع فيه تغيير
صبغة النشاط بالفضاء
الفصلل التاسلع  :يحجععر علعى المسععتغل إدخعال أي تغييععر علعى بنايععة الفضعاء بععأي وجعه مععن الوجعوه إال بعععد
الحصول على ترخيص مسبق من البلدية.
الفصـل الثاني عشر  ::حراسة الفضاء موضوع اإلستغالل محمولة على كاهل المستغل .
الفصل الرابع عشر :على المستغل الحرص على احترام التراتيب البلدية و عدم مخالفة القوانين.
الفصل الخامس عشر  :يمنع على المستغل ( جمعية التوجيه السعياحي ) خعزن المعواد الملتهبعة أو المتفجعرة
داخل الفضاء كما تلتزم بالمحافظة الكلية على البيئة وعلى نظافة العقار وجماله والفضاء التابع له.
الفصل السلادس عشلر ::يمنعع وضعع أي تجهيعزات مهمعا كعان نوعهعا بالفضعاء موضعوع اإلتفاقيعة ععدى معا
يتطلبه نشاطها
الفصـل السابع عشر :لرئيس النيابة الخصوصية وأعوان البلدية المكلفون بعذلك زيعارة العقعار وتفقعده بعدون
اعتراض من المستغل.
االفصل الثاني والعشرون  :اتفق الطرفان على أن تتولى جمعية التوجيه السياحي إستغالل الفضاء كامل أيام
األسبوع
الفصل الثالث والعشرون :يحجر إحالة حقوق استغالل الفضاء المتمثل في مقر للجمعية ( دون سواه) إلى
الغير وبأي وجه من الوجوه.
الفصل الرابع والعشرون  :تتعهد الجمعية بخالص معاليم النور الكهربعائي و المعاء الصعالح للشعراب طيلعة
فترة اإلستغالل .
الفصل التاسع و العشرون  :عند إخالل المستغل ( جمعية التوجيه السياحي ) بواجباته أو بأحد فصول هذه
اإلتفاقية أو ارتكاب إخالالت مهما كان نوعها فانه يحق للبلدية فسخ االتفاقية دون حاجة للتنبيه عليها.
الفصل الثالثون  :على المستغل ( جمعية التوجيه السياحي ) إخالء الفضاء موضوع اإلتفاقية لمجرد انتهاء
مدة االستغالل المحددة.
الفصل الواحد والثالثون :ال يمكن للمستغل الشروع في إستغالل الفضعاء إال بععد الحصعول علعى المصعادقة
من طرف سلطة اإلشراف على مضمون المداولة و اإلتفاقية المعدة في الغرض .
الفصل الثاني والثالثون جميع المصاريف الخاصة بمععاليم التعامبر وتسعجيل االتفاقيعة تحمعل علعى المسعتغل
الذي رضي بذلك .
قرار المجلس البلدي  :الموافقة بإجماع األعضاء الحاضرين على ن االتفاقية المشار إليها أعاله التي سيتم
إبرامها مع نقابة التوجيه السياحي والتفويض للسيد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية المهدية للقيام بكافة اإلجراءات
اإلدارية.
 وضع محل على ذمة المكتب الجهوي للهالل األحمر بالمهدية :
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وافق المجلس البلدي بإجماع األعضاء الحاضرين على تخصي المحل الذي كانت تستغله الجمعية الجهوية للبيئة
والمحيط بمنطقة هيبون لفائدة المكتب الجهوي للهالل األحمر بالمهدية نظرا النعدام نشاط الجمعية الجهوية للبيئة
والمحيط من جهة وللخدمات اإلنسانية الهامة التي يقدمها الهالل األحمر وبالتالي ضرورة مراسلة الجمعية الجهوية
للبيئة والمحيط بالمهدية إلخالء المحل وإعداد ن اتفاقية وضع على ذمة التي سيتم إبرامها مع المكتب الجهوي للهالل
األحمر وعرضها على أنظار المجلس البلدي للمصادقة.
 مقترح تجميد نسبة زيادة في معينات الكراء للمحالت البلدية التي ال تتخلد بذمته ديون لفائدة البلدية.
استعرض السيد حسن المبروك على السادة أعضاء النيابة الخصوصية موضوع تجميد نسبة الزيادة في معاليم الكراء
للمحالت البلدية المسوغة الذي تم عرضه على انظار لجنة الشؤون العقارية واللجنة المشتركة للتراخي اإلقتصادية و
األسواق و الشؤون العقارية المنعقــدة علــى التوالـــي بتاريـــخ  51جانفي  1156و بتاريخ  11فيفري  1156التي تم
خاللها إقتراح تعميم هـــذا اإلجـــراء على كافة المتسوغين الذين لم تتخلد بذمتهم ديون لفائدة البلدية مع إقتراح تجميدها
لمدة سنة واحدة فقط .
قرار المجلس البلدي :الموافقة باإلجماع على مقترح تجميد نسبة الزيادة وتعميمه على كافة المتسوغين الذين لم
تتخلد بذمتهم ديون لفائدة البلدية وذلك لمدة سنة واحدة فقط.
 .4شؤون قانونية :
 التفويت في معدات:استعرض السيد حسن المبروك على السادة أعضاء النيابة الخصوصية وضعية معدتين
تابعتين لبلدية المهدية زال اإلنتفاع بهما و تولى المجلس البلدي المصادقة على طرحهما إال انه لم يتسنى
التفويت فيهما إلى حد اآلن و الذين يمكن بيانهما حسب البيانات و المعطيات التالية :
 )0وضعية الشاحنة رقم : 10-017702 :
في إطار إتمام إجراءات تسوية وضعية شاحنة على ملك بلدية المهدية ذات الترقيم المنجمي اإلداري
 11-119973الموردة عبر مكتب الديوانة بأريانة منذ تاريخ  5779/13/53و التي تضمنت بطاقتها الرمادية
بوادي التحديدات قيدا ال محدودا  )Incessibilite Illimite) :و التي زال اإلنتفاع بها و تعتزم بلدية المهدية إتمام
إجراءات التفويت فيها بعد أن صادق المجلس البلدي على طرحها خالل دورته العادية األولى لسنة  1154بتاريخ
الجمعة  16فيفري  1154المصادق عليها بتاريخ  16ماي  1154شريطة خال المعاليم الديوانية المستوجبة .
و حيث ورد على اإلدارة البلدية مكتوب السيد رئيس مكتب اإلمتيازات الجبائية عـ5199ـدد بتاريخ  11أكتوبر
 1153حول رفع اليد عن هذا التحجير عن هذه الشاحنة التي زال اإلنتفاع بها والمتضمن " أنــه يتسنــى لكــم
التفويت بالبيع في الشاحنة المذكورة أعاله و ذلك بعد خالص األداءات و المعاليم الديوانية المستوجبة بتاريخ
التفويت ،لذا فإن مصالحكم مدعوة لإلتصال بمكتب الديوانة الذي تمت به إجراءات التوريد للقيام بما يتعين في
الغرض ".
و تجسيما لذلك تم توجيه عدة مراسالت (منذ حصولنا على شهادة في رفع اليد عن هذا التحجير أي منذ سنة
 )1154إلى مختلف المصالح الديوانية ذات النظر قصد موافاتنا بالمعاليم الديوانية المستوجبة حتى يتسنى لنا إتمام
إجراءات الخال والتفويت فيها إال أنه تعذر علينا ذلك إلى حد اآلن مما إضطرنا إلى توجيه مكتوب إلى السيد
وزير المالية تحت عـ6581ـدد بتاريخ  58أكتوبر  ( 1159مضمن بمكتب الضبط المركزي للوزارة بتاريخ 57
أكتوبر  )1159تعلق بطلب تدخل لخال معاليم ديوانية خاصة بشاحنة على ملك بلدية المهدية رقمها المنجمي
 11-119973إال أنه لم يتسنى لنا معرفة هذه المعاليم إلى حد اآلن علما و أن المكتوب المذكور تضمن إعتزام
بلدية المهدية " إتمام هذه اإلجراءات بما فيها التفويت في هذه الشاحنة في صورة عدم موافاتنا بما يفيد قيمة
هذه المعاليم المستوجبة نظرا و أن هذه الشاحنة زال اإلنتفاع بها منذ مدة طويلة و بقيت عبئا على البلدية مع
تعهد البلدية بخالص هذه المعاليم عند موافاتنا بقيمتها .
لـــذا فالمعروض على سيادتكم التفضل بالمصادقة على التفويت في هذه الشاحنة ذات الرقم المنجمي
 11-119973:بدون بطاقة رمادية نظرا لتعذر حصولنا على المعاليم الديوانية المستوجبة .
 )8وضعية اآللة الجارفة رقم 02-207224: :
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في إطار إتمام إجراءات تسوية وضعية آلة جارفة على ملك بلدية المهدية من نوع  Benfraمرقمة تحت
عـــ02-207224ـدد ذات العدد الرتبي بالمصنع  141111:تاريخ أول إذن بالجوالن  5778 /51/54و التي
تضمنت بطاقتها الرمادية إشارة ضمن وادي تحديدات إلى كلمة ) (Incessibilite Illimiteو التي زال اإلنتفاع
بها و تعتزم بلدية المهدية إتمام إجراءات التفويت فيها بعد أن صادق المجلس البلدي على طرحها خالل دورته
دورته اإلستثنائية بتاريخ  11ديسمبر  1158المصادق عليها بتاريخ  15فيفري . 1159
و حيث ورد على اإلدارة البلدية مكتوب السيد رئيس مكتب اإلمتيازات الجبائية عـ411ـدد بتاريخ  11ماي
 1159حول رفع اليد عن هذا التحجير عن هذه اآللة الجارفة التي زال اإلنتفاع بها والمتضمن " أنــه يمكن
اإلستجابة لطلبكم ،فإن مصالحكم مدعوة مدعوة لإلتصال بمكتب الديوانة الذي تمت به إجراءات التوريد للقيام
بما يتعين في الغرض و ذلك بعد خالص األداءات و المعاليم المستوجبة بتاريخ التفويت "
و تجسيما لذلك تم توجيه عدة مراسالت (منذ حصولنا على شهادة في رفع اليد عن هذا التحجير أي منذ سنة
 )1159إلى مختلف المصالح الديوانية ذات النظر قصد موافاتنا بالمعاليم الديوانية المستوجبة حتى يتسنى لنا إتمام
إجراءات الخال التفويت فيها إال أنه تعذر علينا ذلك إلى حد اآلن مما إضطرنا إلى توجيه مكتوب إلى السيد
وزير المالية تحت عـ6588ـدد بتاريخ  58أكتوبر  ( 1159مضمن بمكتب الضبط المركزي للوزارة بتاريخ 57
أكتوبر  )1159تعلق بطلب تدخل لخال معاليم ديوانية خاصة بآلة جارفة على ملك بلدية المهدية رقمها المنجمي
عـــ02-207224ـدد إال أنه لم يتسنى لنا معرفة هذه المعاليم إلى حد اآلن علما و أن المكتوب المذكور تضمن
إعتزام بلدية المهدية " إتمام هذه اإلجراءات بما فيها التفويت في هذه الشاحنة في صورة عدم موافاتنا بما يفيد
قيمة هذه المعاليم المستوجبة نظرا و أن هذه اآللة الجارفة زال اإلنتفاع بها منذ مدة طويلة و بقيت عبئا على
البلدية مع تعهد البلدية بخالص هذه المعاليم عند موافاتنا بقيمتها .
لـــذا فالمعروض على سيادتكم التفضل بالمصادقة على التفويت في هذه اآللة الجارفة ذات الرقم المنجمي
 11-119114بدون بطاقة رمادية نظرا لتعذر حصولنا على المعاليم الديوانية المستوجبة .
قرار المجلس البلدي :تأجيل النظر في الموضوع إلى دورة قادمة وذلك بعد التنسيق مع السيد المدير العام
للديوانة.

 .5شؤون مالية :
 طرح مبالغ.
عمال بما جاء بمجلة الجباية المحلية المؤرخة في  53فيفري  5779وخاصة منها الفصول ( 16-18-11- 14من
المجلة) استعرض السيد الكاتب العام للبلدية قائمة في مطالب طرح واسترجاع مبالغ مالية دفعت على وجه الخطأ
وذلك بعد عرضها على لجان المراجعة بتاريخ:
 11 نوفمبر  19 - 1159ديسمبر  17 - 1159ديسمبر  11 - 1159جانفي  11 - 1156فيفري 1156

قائمة في معاليم مقترح طرحها أو إسترجاعها بعنوان سنوات  8102وما قبلها
ع/ر

إسم المالك

41

كريم بن
المصمودي
دمحم الطاهر بن
الصادق
دمحم الشباح

40

ونعيمة
الهادي

48
03

40

جابر

شادلية
بنات
شعبان
الحبيب الحنشة

معرف العقار

نوع العقار

المبلغ المقترح طرحه أو
إسترجاعه
المبلغ
السنوات

484100482444

عقار غير مبني

 8419ــ 8412

134.384

484102418441

عقار مبني

8412

84.290

414118443441

عقار مبني

 8419ــ 8412

82.864

404001416441
ـــــــــــــ
404001416448
131020469441

عقار مبني
ــــــــــــــــــ
عقار مبني
عقار مبني

8412
ــــــــــ
8412
8419

89.992
ــــــــــــــــــ
00.968
82.084
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المالحظات
هذا العقار أرض في
شكل حديقة للمدرسة
تعديل المساحة
وتعديل مبلغ الدين
تعديل المساحة
وتعديل مبلغ الدين
مراجعة المساحة مع
تعديل مبلغ الدين
إحتساب عقار مبني

49

ورثة دمحم السبع

414144410441

عقار مبني

8419

96.009

49

حسين غشام

42

ورثة مصطفى بن
أحمد صفر
إفتخار دبيش أرملة
الهاشمي صولة
سامي بن دمحم بن
دمحم الحداد

414490139441
ــــــــــــــــــ
414490139448
404808100441

عقار مبني
ــــــــــــــــــــ
عقار مبني
عقار مبني

8419
ـــــــــــــــ
8419
 1662ــــ 8419

09.094
ـــــــــــــــــ
9.444
8.839.203

404390418444

عقار غير مبني

 1666ـــ 8419

02.444

144293443444

عقار غير مبني

 8440ـــ 8419

110.444

11

بنت
عواطف
الحبيب البريقي

414432410443

عقار مبني

8419

16.944

18

دمحم وليد خواجة

414416441441

عقار مبني

8419

144.444

13

حافظ بن عامر
بوشناق
مهدي بن حسين
بوصفارة
الناصر الجمالي
مجيد بن علي
ابراهم

111493409141

عقار مبني

 8410ــ 8419

91.444

414409440448

عقار مبني

8419

04.840

101904488441
111424412441

عقار مبني
عقار مبني

 8446ــ 8413
 8449ــ 8419

60.444
819.444

46
14

10
10
19

في حال أنه غير
مبني
تعديل الدين لسنة
8419
مراجعة المساحة
والدين لسنة 8419
تعديل المساحة
والدين
تعديل الدين حسب
المساحة 334م م
إيقاف توظيف العقار
مع طرح بعد سنة
8443
طرح العقار ألنه
عبارة عن بيت
مدرج
طرح جزئي وتعديل
المساحة
طرح الدين بداية من
8410
حذف العقار وطرح
الدين
دفع على وجه الخطأ
دفع على وجه الخطأ

قرار المجلس البلدي :الموافقة باإلجماع على طرح المبالغ المشار إليها بالجدول أعاله.
ورفعت الجلسة على الساعة الخامسة مساء
وحرر بتاريخه
رئيس النيابة الخصوصية
حسن الحنشي
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