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 بلدية المهدية

 جلسة عمل المجلس البلديمحضر 

 2020جويلية  06االثنين 

بقصر البلدية على الساعة  2020جويلية  06عقد المجلس البلدي بالمهدية جلسة عمل استثنائية يوم االثنين 

لس كل من السادة والسيدات أعضاء المجمنتصف النهار أشرفت عليها السيدة فائزة بوبكر رئيسة البلدية حضرها 

 البلدي اآلتي ذكرهم :

  رئيس دائرة هيبون: حسن بنور -

 مستشارة:  كريمة قاسم -

 ةمستشار:  هاجر البكوش -

 مستشار بلدي: خالد العراك -

 مستشار بلدي :رضا الشوك -

 سمير الزواري :مستشار بلدي -

 وداد الظريف:مستشارة بلدي -

 الهادي سنان:مستشار بلدي -

 الشاهد:رئيس دائرة الزهراءمحمد  -

 فتحي بن زينب:مستشار بلدي -

 سامي عالية:مستشار بلدي -

 لبنى الزواري:مستشارة بلدي -

 عبير الباجي:مستشارة بلدي -

 سهيل الشيخ الزوالي:مستشار بلدي -

 إكرام ريش:مستشارة بلدي -

 الهادي بن الشيخ:مستشار بلدي -

 طارق الحنشة:مستشار بلدي -

 الكاتب العم للبلدية كتابة الجلسة. وتولى السيد لطفي بوحمدة

 وتناول المجلس البلدي بالدرس والنقاش وأخذ القرار جدول األعمال التالي:

 فة لقانون الطرقاتللزمة رفع العربات المخا -1

 تركيز منظومة الرقمنة لتجويد العمل البلدي -2

 مسائل مختلفة -3

 لزمة رفع العربات المخالفة لقانون الطرقات

 2020جويلية  03المؤرخ في العام  وفقا لمحضر جلسة لجنة تفويض المرفقن زينب الموضوع قدم السيد فتحي ب

 التالي:

عروض عن طريق الظروف المغلقة السرررررتلزام خدمة رفع ونقل السررررريارات الرابضرررررة  على إثر نشرررررر إعالن طلب

و الذي تم نشررررررر    2020ديسررررررمبر  31إلى  2020جويلية  07بالطريق العام بصررررررفة نير قانونية للمدة الممتدة من 

و تعليقه ببعض المؤسررررررسررررررات العموميةر انعقدت بمقر بلدية المهدية يوم  2020جوان  30بجريدة الشررررررروق بتاريخ 

على الساعة منتصف النهار جلسة خاصة للغرض بحضور أعضاء لجنة تفويض المرفق  2020جويلية  03الجمعة 

 اللجنة .العام برئاسة السيدة فائزة بوبكر و بحضور أعضاء 

و العرض الثاني   2020جويلية  03بتاريخ  3875و حيث تم تسجيل ورود عرضين  : ضمن العرض األول تحت عدد  

و حضررر الجلسررة مقدم كل عرض و بعد التثبت من تاريخ ورود هذين  2020جويلية  03بتاريخ  3879ضررمن تحت عدد 

 العرضين في اآلجال القانونية تم الشروع في فتحها .   

 2020جويلية  03بتاريخ  3875عرض األول: ورد تحت عدد ال

 الظرف الخارجي : 
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 وردت جميع الوثائق داخل ظرف واحد باسم شركة مراد للنقل ويحتوي على الوثائق التالية  مالحظة :

 وصل الضمان الوقتي للمشاركة -

 بطاقة التعريف الجبائية  -

 ي للضمان االجتماعيغياب الشهادة في الوضعية الجباية مع الصندوق الوطن -

 غياب شهادة مسلمة من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي للثالثية األخيرة خاصة بالتصريح للعملة   -

 تصريح على الشرف في عدم التأثير -

 تصريح على الشرف في عدم االنتماء لإلدارة -

 بطاقة إرشادات عامة -

 تصريح على االلتزام بتامين المعدات  -

 32بناءا على الفصررل   1162955B MFالجبائية نير مسررواة  حسررب المعرف الجبائي عددشررهادة في الوضررعية  -

فإن أي عرض ال يتضرررمن شرررهادة في تسررروية الوضرررعية الجبائية  يتم اقصررراء  و  2018من قانون المالية لسرررنة 

و القاضي برفض كل عرض يتضمن في  2019فيفري  22المؤرخ في  4اعتمادا على مقتضيات المنشور عدد 

لفه االداري وثائق منقوصررررة ر      و بالتالي يتم إقصرررراء شررررركة مراد للنقل من الصررررفقة بناءا على المعطيات م

 . المذكورة و ال يتم مواصلة فتح العرض الفني         و المالي

 2020جويلية  03بتاريخ  3879العرض الثاني: ورد تحت عدد 

 الظرف الخارجي : يتضمن الوثائق التالية

 وصل الضمان الوقتي للمشاركة باسم شركة الغضاب للنقل  -

 بطاقة التعريف الجبائية  -

 شهادة في الوضعية الجباية مع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي -

 شهادة مسلمة من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي للثالثية األخيرة خاصة بالتصريح للعملة   -

 وفر الخبرة تصريح على الشرف معرف باالمضاء في ت -

 نظير من السجل التجاري حديث العهد  -

 تصريح على الشرف في عدم التأثير  -

 تصريح على الشرف في عدم االنتماء لإلدارة -

 بطاقة إرشادات عامة -

 تصريح على االلتزام بتامين المعدات  -

 توكيل من رشيد الضغاب إلى السيد الحبيب الغضاب  -

 يحتوي على الوثائق التالية :  الذي يتضمن العرض الفني :  01ظرف داخلي 

 كراس الشروط ممضاة و مختومة بالصفحة األخيرة  -

 مرافق (  02حارس مع  02سائق مع  02قائمة في اإلطار البشري ) -

 التزام بتوفير شارات  و صدريات الرتدائها  -

بالجوالن سااانة  شااااحنة ثانية :  ول   نر  2018قائمة في المعدات  )  شررراحنة أولى : أول إذن بالجوالن سرررنة  -

 (  في حين  ن المطلوب ال يتجاوز عمرها سبع سنوات  2008

 : يتضمن العرض المالي الذي يحتوي على الوثائق التالية :   02ظرف داخلي 

 التزام و تيعهد مستكمل البيانات حيث اقترح مبلغ ثمانية عشر دينار باعتبار جميع االداءات  -

تكملة البيانات حيث تولى السررريد وكيل شرررركة الغضررراب للنقل اقتراح مبلغ جدول األسرررعار والقائمة التقديرية مسررر -

 دينار(  مع كامل األداء  لفائدة صاحب العرض  18ثمانية عشر دينار ) 
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من مجلة الجماعات المحلية يتم عرض الموضرررررروع على  212و  84و بناءا على أحكام الفصررررررلين 

 أنظار المجلس البلدي إلقرار النتيجة . 

رفع  ةقاش قرر المجلس البلدي باالجماع إعادة البتة للمرة الثالثة وإدخال تعديل على كراس شروط لزموبعد الن

العربات للمخالفة لقانون الطرقات من خالل التخلي عن شرط السنوات بالنسبة للشاحنة الثانية المعتمدة كبديل في 

 حال عطب الشاحنة األولى.

 لتجويد األداء البلدي تركيز منظومة الرقمنة

وجه الدولة نحو تركيز منظومة الرقمنة لضمان شفافية التعامل رئيسة البلدية في هذا الصدد على تأكدت السيدة 

هيكل بالنسبة للبلديات ك سات الدولة وتحقيق النجاعة وال سيماوإرساء قيم ومبادئ النزاهة والحياد في كامل مؤس

 مة في اتصال مباشر مع المواطن.المركزي محلي يشرف على مرافق عا

رسى مثم تناول الكلمة السيد الهادي بالشيخ الذي أبلغ المجلس بزيارة االطالع على هيكل الفضاء المفتوح ببلدية ال

لهذ  التجربة الرائدة والمتعلقة بتركيز منظومة رقمية تنظم العالقة بين البلدية والمواطن  أين تم المتابعة عن كثب

 .طلب الخدمات ب قيما يتعلق

 السيد طارق الحنشة

رهان طالئعي من شأنه تجويد األداء البلدي وتقريب الخدمات من  هوة الرقمنة ببلدية المهدية متركيز منظو  

 .المواطن في كنف الشفافية والحياد التام

ين قيادة تضم إداري لجنةعث تفوض للسيد الكاتب العام للبلدية لب اإثر ذلك أعلمت السيدة رئيسة البلدية المجلس بأنه

خطة العمل للوصول إلى تكريس منظومة الرقمنة ببلدية المهدية تضم أيضا ممثل أو ممثلين  ومستشارين إلعداد

  .من المواطنين أو مكونات المجتمع المدني للمستشارين بتجاربهم وآرائهم في الموضوع

 مسائل مختلفة:

البلدية الحضور أنه بطلب من السيد رئيس جمعية الرجيش والسيد فيما يتعلق بهذا المحور أعلمت السيدة رئيسة 

حضرها المساعد األول لرئيس البلدية  2020جويلية  04رئيس بلدية رجيش تم عقد جلسة عمل يوم السبت 

 ملعبل اللقاء طلبا يخص استغالل الورئيس لجنة الرياضة والمساعد الثالث لرئيس البلدية والكاتب العام وتناو

لكرة القدم بالمهدية لخوض المقابالت وإجراء التمارين من قبل جمعية الرجيش الصاعدة مؤخرا للقسم  البلدي

اد صيغة يجي باإلجماع تفويض لجنة الرياضة إلالوطني أ روبعد النقاش بين أعضاء المجلس قرر المجلس البلد

 م المهدية. ترضي كل األطراف من خالل إعطاء األولوية في استغالل الملعب لفريق مكار

 

 واختتمت الجلسة على الساعة الثالثة مساء ./.

 رئيسة البلدية

 فائزة بوبكر

 

 

 


