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 بلدية المهدية 

 

 (9182أكتوبر  81الجلسة الثانية لجلسة ) محضر جلسة الدورة االستثنائية 
 9182أكتوبر  92األربعاء 

 92المجلس البلدي يوم األربعاء  التأم 9182أكتوبر  81مواصلة لجلسة المجلس البلدي المنعقدة بتاريخ 

على الساعة الخامسة مساء برئاسة السيدة فائزة بوبكر رئيس البلدية وبحضور كل من السادة  9182أكتوبر 

 :والسيدات أعضاء المجلس البلدي

 المساعد األول : حمد رشاد خميسأ -

 المساعد الثالث : سهيل الشيخ الزوالي -

 رابع المساعد ال: دمحم الهادي بن الشيخ  -

 عضو: أنيس العماري  -

 عضوة : نجالء الزوالي  -

 عضو : فتحي بن زينب -

 رئيس دائرة الزهراء : دمحم الشاهد -

 عضوة : كريمة قاسم علية -

 عضو : طارق الحنشة -

 عضوة : رشيدة الصفاقسي -

 عضو : دمحم محسن كريم -

 عضو : رضا الشوك -

 عضوة : هاجر البكوش -

 عضوة : ريم الزوالي -

 عضوة : لبنى الزواري -

 عضوة : لمياء العيوني -

 عضو : سمير الزواري -

 عضو : حسن بنور -

 عضوة : دليلة القمودي -

 عضوة : عبير الباجي -

 عضو : سامي عالية -

 عضوة : سميرة فرج حميدة -

 عضوة: نسرين خليفة منصور  -

 .وقد تولى كتابة الجلسة السيد لطفي بوحمدة الكاتب العام للبلدية

 :مرحبة بالحاضرين ثم تلت جدول أعمال الجلسة التالي افتتحت الجلسة السيدة رئيس البلدية

 اقتناء عقارات  .8
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 تحويل اعتمادات  .9

 زات المخولة لرئيس البلديةالمنحة الجملية واإلمتيا .2

 النظر في المخالفات الصحية  .4

 منع االنتصاب بالسقيفة الكحالء  .5

 تعديل القيمة الكرائية .6

 مسائل مختلفة  .7

 :المداوالت

 :اقتناء عقارات  .1

طار تسوية السيدة رئيس البلدية تقدم الموضوع مشيرة إلى أنه في إطار تعزيز الرصيد العقاري للبلدية وفي إ

وامر صرف لخالص اقساط االقتناء أاقتناؤها تم اعداد الوضعية العقارية لبعض العقارات التي تعتزم البلدية 

وحيث اقتضى الحال مصادقة المجلس البلدي , ومنتزه العائلة والطفل ( المبلغ كامال ) لكل من سوق الصوف 

فقد تم تسوية الوضعية وتحويل المبالغ للوكالة العقارية السياحية فيما يتعلق بمنتزه   القتناء العقارات المذكورة

لعائلة والطفل حيث توفرت مصادقة سابقة لمجلس البلدي في حين تعذر استكمال االجراءات مع القباضة البلدية 

  د الخاص باقتناء سوق الصوف لعدم توفر مصادقة 67.222,511تحويل المبلغ المقدر ب فيما يتعلق ب

 المجلس البلدي

 ".سوق الصوف"الموافقة باإلجماع على اقتناء العقار المعروف بـ :  قرار المجلس البلدي

 :تحويل اعتمادات  .2

 :السيد الكاتب العام يقدم الموضوع وفقا لآلتي 

عالمكم ان الدراسة الخاصة بمشروع دار البحار التي قام بها السيد الهادي عمران بقي جزء منها لم إاتشرف ب

وحيث ان االعتمادات المتوفرة حاليا في حدود ( ضمان لحسن تنفيذ الدراسة ) د  4.911يتم تسديده في حدود 

 .شانها  د ليتم اتمام االجراءات في 9.211د فقد وجب تحويل اعتماد في حدود  8.211

: والمقترح ان يتم التحويل وفق االتي   

- االعتماد النهائي
  -  د

االعتماد المتوفر  التحويل د
 حاليا 

-د–  

 التبويب 

 بالنقص  بالزيادة 

 الدراسات االخرى 818.111 9.211  21.811
16-611/91  

ال يتوفر ديون في شانها ) 
( حاليا   

دراسات مشاريع التعاون  8.211  9.211 4.911
 الدولي 

12-611/91  

 الجملـــــــــــــــــــــــة  9.211 9.211 

 

كما انه تبين ضمن ميزانية التصرف بعض الديون التي بقيت دون تسوية لنفاذ االعتماد في شانها او لعدم كفايته 

: ويتعلق بالديون تجاه بعض المؤسسات العمومية التالية  

الوطنية الستغالل وتوزيع المياهالشركة  -  

المطبعة لرسمية  -  

: والمقترح ان يتم تحويل االعتماد وفق االتي   
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 االعتماد النهائي
  -  د-

االعتماد المتوفر  التحويل د
 حاليا 

-د–  

 التبويب 

 بالنقص  بالزيادة 

 متخلدات تجاه صوناد  81.111 - 5.111 85.111
 

تجاه المطبعة الرسمية  متخلدات -  8.511 8.511  
 

 متخلدات تجاه الخواص  55.111 6.511  41.511

 الجملـــــــــــــــــــــــــة 6.511 6.511 

 .الموافقة باإلجماع على تحويل االعتمادات وفقا للجداول المبينة أعاله:  قرار المجلس البلدي

 :زات المخولة لرئيس البلديةالمنحة الجملية واإلمتيا .3

 7المؤرخ في  746السيد الكاتب العام يقدم الموضوع موضحا أنه بناء على ما ورد باألمر الحكومي عدد 
 لرؤساء المخولة العينية واالمتيازات الجملية المنحة مقدار وضبط معايير بتحديدوالمتعلق  9181سبتمبر 
 , البلديات

 ,مذكورية المهدية تنتمي إلى الصنف الثالث من األمر الوحيث أن بلد
 السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي  يوبعد أخذ رأ

 المخولة العينية واالمتيازات الجملية المنحة مقدارعلى ضبط  المصادقة باإلجماع من قبل المجلس البلديتم 
 :وبكر رئيس بلدية المهدية كما يليللسيدة فائزة ب

 دينار 9211: منحة التسيير 

 دينار 911: منحة المسؤولية 

 دينار 411: منحة السكن 

 دينار 951: منحة التمثيل 

 دينار شهريا 51: خدمات هاتفية 

  من هذا األمر أفادت السيدة رئيس البلدية أنها ستستعمل حاليا السيارة المتوفرة نوع  4وتبعا لمقتضيات الفصل 

Ranault megane   19-982719ذات الرقم المنجمي. 

 :النظر في المخالفات الصحية  .4

مقترح  السيد حسن بنور يقدم الموضوع موضحا أنه تم خالل جلسة لجنة النظافة وجمالية المدينة النظر في

أفريل  5مؤرخ في  9186لسنة  21قانون عدد خطايا تسلط على مخالفات صحية وبيئية وفقا لما جاء بال

المتعلق بمخالفة تراتيب  9116أوت  84المؤرخ في  9116لسنة  52يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد  9186

 .الراجعة للجماعات المحلية حفظ الصحة بالمناطق

وقد اختلفت اآلراء من قبل السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي فطلبت السيدة رئيس البلدية تأجيل المصادقة 

باإلجماع أعضاء المجلس  لب اللجنة بحضور كافة األطراف ووافقهاعلى هذا المحور إلى حين مزيد دراسة ط

 .يالبلد

 :المصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية .5

طارق الحنشة يقدم مقترحات لجنة التهيئة العمرانية بخصوص أمثلة التهيئة العمرانية لبلدية المهدية كما السيد 

 :يلي

عن منطقة أوالد حمزة الشرقية والغربية فصل مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمنطقة أوالد عمار  .8

 .العروض لمراجعة مثال التهيئةالتابعة لبلدية بومرداس وإعداد ملف طلب 

 استكمال الدراسات لجميع مراجعة وتوسع أمثلة التهيئة العمرانية ببلدية المهدية .9

 .المشار إليها أعالهالموافقة باإلجماع على مقترحي لجنة التهيئة العمرانية : قرار المجلس البلدي

 :منع االنتصاب بالسقيفة الكحالء  .6

 :دي سنان يقدم الموضوع وفقا للتقرير التالي االه
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أنواع من  2المعروض على أنظار المجلس البلدي وضعية االنتصاب داخل فضاء السقيفة الكحلة حيث يوجد 

 :االنتصاب

انتصاب يومي لمجموعة من األشخاص عددهم خمسة ويتمثل النشاط في بيع بخور والمالبس الجاهزة  -

 (وبيع مواد الصناعات التقليدية والحرقوس

بالمائة تقريبا  11انتصاب أسبوعي خالل يوم الجمعة ويشمل في عرض وبيع اللباس التقليدي بنسبة  -

 منتصب 62ء عدد من المنتصبين وأغلبيتهم من النساء حيث تم إحصا

 انتصاب عرضي يتمثل في تنظيم بعض المعارض خاصة خالل فصل الصيف -

سبتمبر  81وقد تم دراسة ومناقشة هذه الوضعية من طرف لجنة المدينة العتيقة خالل جلساتها المنعقدة بتاريخ   

 .علم التاريخيخاصة مع تكاثر ظاهرة االنتصاب خالل السنوات االخيرة بهذا الم 9182أكتوبر  12و  9182

 : وتم اقتراح ما يلي 

  إعادة النظر في تنظيم االنتصاب بفضاء السقيفة الكحلة من خالل منع كل أشكال االنتصاب اليومي

 والمحافظة على االنتصاب يوم الجمعة لعرض وبيع اللباس التقليدي ال غير 

 لعرض خالل يوم الجمعة مع يجاد الطريقة المناسبة حول كيفية االتنسيق مع وكالة حماية التراث إل

 المحافظة على المعلم التاريخي وعدم المساس بالجدران

  تحديد وضبط مواقع االنتصاب بتمكين كل عارض أو بائع من موقع وحيد ال تتجاوز مساحته المتر

 والنصف الستيعاب كل المنتصبين

 :التدخالت

 يقترح تركيز أوتاد بمواصفات جمالية معمول بهال في مختلف المدن السياحية  :السيد طارق الحنشة

 واألثرية لمنع السيارات من المرور

 تطبيق القانون على وسائل الفضاء دون ترخيص: السيدة سميرة فرج 

قة باإلجماع على مختلف النقاط الواردة بتقرير السيد رئيس لجنة المدينة المواف: قرار المجلس البلدي

 .العتيقة

 :تعديل القيمة الكرائية .7

 :السيدة كريمة قاسم مقررة لجنة الملك البلدي والشؤون العقارية تقدم الموضوع وفقا للجدول المصاحب

المعروض على السادة أعضاء اللجنة موضوع الترفيع في معينات كراء بعض المحالت التجارية  و بعــد
التابعة لبلدية المهدية الكائنة بالسوق المركزية التي لم تتضمن عقود التسويغ الخاصة بها نسبة زيادة آلية 

ية في جلستها المنعقدة و التي تم دراستها من طرف لجنة الملك البلدي و الشؤون العقار % 50سنوية بـ 
د  490قترحت خاللها اللجنة مطالبة المتسوغين بتعديل الكراء بقاعدة او التي  9542أكتوبر  41بتاريخ 

  % 50: مع التأكيد على نسبة الزيادة بـ( سنويا)للمتر المربع 

 :  هذا ونوافي سيادتكم طي هذا بالكشف الخاص بهذه المبينة حسب بيانات الجدول التالي

 بالمحالت الكائنة بالسوق المركزية ( بدون زيادة )شف خاص بالمحالت التجارية المسوغة ك
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معين الكراء لسنة  اسم ولقب المتسوغ ر/ع

9102 

 مساحة العقار  نسبة الزيادة  تاريخ العقد  النشاط 

 السوق المركزية بالمهدية 

 م م  1.01 ****** 9101 جــزار د 101110111 توفيق و دمحم المشري 1

 

 م م  1.01 ***** 11/10/1991 جــزار 0210111 دمحم الحلواني 2

 م م  12011 ********* 11/11/1991 جــزار 1010211 عبد الفتاح بن عبد هللا .

رشيدة فرج أرملة المرحوم  1

 خالد شطمن 
 م م  .1201 *** 2111 بيع الدواجن  د  009110111

 م م12011 ****  1991فيفري  11 بيـــع التوابل 0100111 عبد الرزاق الغدامسي 1

 م م 12011 **** 11/12/1991 بيـــع التوابـل 0000011 علي بن الصادق إبراهم 1

 م م  1201 **** 11/10/2111 بيع التوابل  100110111  علي بن الصادق  إبراهم 0

 م م  2102 ***** 11/11/1990 جــزار 002.00111 الصادق الحلواني 1

 م م  1.09 ** 11/11/2112 جزار  د 001.40001 فتحي الغمام مالك  9

 م م  1.01 ** 11/11/1991 جــزار 0110111 خميس المشري 11

عتماد هذه القاعدة المقترحة من السادة أعضاء لجنة الملك البلدي والشؤون امع اإلفادة وأنه في إطار    
د للمتر المربع الواحد في تعديل وترفيع معينات الكراء والعمل 490قاعدة عتماد االعقارية المتمثلة في 

وجب تعديل قيمتها فإن هذه القاعدة قد تؤدي إلى تخفيض تعلى تعميمها على كافة المحالت التي تس
إلى إقرار معينات كراء أقل ( الصغيرة الحجم أو األقل مساحة)معينات كراء بعض المحالت األخرى 

 .وجاري به العمل حاليا مما هو معتمد
 :التدخالت      

دينار عن المتر المربع في السنة عن كل المحالت البلدية  955السيد طارق الحنشة يقترح اعتماد مبلغ 
 .بالسوق المركزية

دينار للمربع في السنة إلى المحالت البلدية بالسوق  955المصادقة باإلجماع على اعتماد  :قرار المجلس
 .المركزية وحسب القائمة المصاحبة

 

 :مسائل مختلفة  .8

 .السيد سامي عالية يقترح تسمية قاعة برج عريف باسم المرحوم عبد السالم منصور

ور لم يمضي على وفاته المدة المفروضة في أن المرحوم عبد السالم منصوالسيدة رئيس البلدية تجيب 

 .حول تسمية المنشآت والساحات واألنهج 9182األمر المؤرخ في جويلية 

كما طلب كل من السيد أنيس العماري والسيدة نجالء الزوالي انضمامها إلى مجلس دائرة الزهراء 

 .ووافق السادة أعضاء المجلس البلدي على ذلك

 الثامنة مساءورفعت الجلسة على الساعة 
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 وحرر بتاريخه

 رئيس البلدية

 فائزة بوبكر

 

 


