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 البلدية  بقصر
 

 

بقصر البلدية صباحا التاسعة والنصف على الساعة  2016 ماي 18 االربعاء يوم  نعقدتإ
حي رئيس النيابة برئاسة السيد حممد الريا 2016 لسنةجمللس النيابة اخلصوصية  اجللسة اإلستثنائّية

توجيه إستدعاءات   اآليت ذكرهم، بعد اخلصوصية النيابةالسادة أعضاء و  السيدات اخلصوصية وحبضور
  ؤرخ يفـامل 1975 لسنة 33 األساسي للبلديات عددكتابية إىل مقر سكناهم تطبيقا ملا يقتضيه القانون 

 ؤرخ يفـامل 2006لسنة  48 عدد خاصة القانون األساسي، له  واملتممة  والنصوص املنقحة 1975 ماي 14
 : ووفقا للنص التايل،   2006 جويلية  17

 

 .  إستدعاء  :الموضوع  

 
 

ة  د،أتشرف بإستدعائكم حلضور جلسة اجمللس البلدي للنيابة اخلصوصية يف دور ـــــــــــــــــــوبعـــ
( صباحا 09.30، بداية من الساعة )  2016ماي  18ربعاء  إستثنائية اليت ستنعقد يوم األ

 بقصر البلدية حول موضوع مراجعة مثال التهيئة العمرانية . 

والســالم    
 

 السيد ماهر الزهار -   

 السيد أمحد الزغديدي -   

 املساعد األول ، رئيس جلنة األشغال والتهيئة العمرانية ،

 مساعد، رئيس جلنة الشؤون اإلدارية واملالية،
 رئيس،رئيس دائرة قمرت،رئيس جلنة الشؤون اإلقتصادية، مساعد  السيد احلبيب الطرابلسي -   

 السيد محودة الدموسي -
 السيد مربوك عبد العظيم -
 السيدة حسيبة شاكر -

 كاهية رئيس ، رئيس الدائرة البلديّة سيدي داود ،
 كاهية رئيس ، رئيس دائرة املرسى الرياض،

 التعاون و العالقات اخلارجية ،مساعدة رئيس ، رئيسة جلنة 



 مساعد رئيس، رئيس جلنة الصحة والنظافة والعناية بالبيئة، السيد حممود بسيس -
 .مستشار، رئيس جلنة الشؤون العقارية السيد سلمان بن مراد -   

 مستشارة ، رئيسة جلنة الثقافة والرتاث والبيئة ، السيدة نزيهة اللباسي -   
  ،مستشارة السيدة إنشراح حبابو -   
 مستشار ، السيد كرمي شنيبة -   
 مساعد رئيس. السيد عقيل جعيط          -   

 : من  كل  بتغي  و   

 السيد نور الدين العالقي - 
 السيد توفيق اجلبايل -

 كاهية، رئيس ، رئيس دائرة املرسى املدينة،
 مساعد رئيس ، رئيس جلنة الشباب والرياضة والثقافة،

  

 مستشار، رئيس جلنة متابعة الرتاتيبب والشكاوي، السيد خالد املستريي               -
 مساعدة رئيس، رئيسة جلنة الشؤون اإلجتماعية واألسرة، السيدة دليلة الوساليت  -

 .عيمستشار، رئيس جلنة العمل التطوّ  السيد حممد بوبكر -
  

  كما حضرها :    

 ،السّيد الكاتب العام للبلدية   -  
 عدد من اإلطارات البلدية. -

 

 ا جبميع احلاضرين  ، ُمرحبّ ،  2016 ستثنائية لسنةاإلرئيس النيابة اخلصوصية اجللسة د حممد الرياحي فتتح السيّ إ     

داعيا  إثر ذلك ، تّوىل السيد رئيس النيابة اخلصوصية إستعراض املسائل املعروضة جبدول أعمال اجللسة          
 للتداول فيها: النيابة اخلصوصيةجملس و السادة أعضاء ات السيد

 

 

I) لجنة األشغال و التهيئة العمرانية  : 
  لبلدية املرسىمراجعة مثال التهيئة العمرانية. 

II )  اإلدارية و الماليةلجنة الشؤون  : 
  طلب قرض لتمويل مشروع صيانة وتوسيع شبكة التنوير العمومي. 

   معدات النظافة و الطرقات .قرض إلقتناء طلب 

 

 

 
 

 



I) :لجنة األشغال و التهيئة العمرانية 
   لبلدية المرسىمراجعة مثال التهيئة العمرانية : 

 

إستشارة اإلدارات و مّت التقّدم يف مراحل اإلجناز ، لبلدية املرسىيف إطار مراجعة مثال التهيئة العمرانية          
بوزارة التجهيز واإلسكان  إستشارة إدارة التعمري تتّ  ، وعلى إثر ذلك. واحلصول على الردود وإستصالح امللف 

 إدماج منطقة البحر األزرق ضمن املراجعة احلالية ملثال التهيئة طلبت اتبعا للرتاتيب القانونية إال أنّ  والتهيئة الرتابية
 وذلك ضمن مراسالهتا املّوجهة إىل البلدية. العمرانية ، 

التجهيز واإلسكان  يوزير  ينحتت إشراف السيد 2016 أفريل 12وقد مّت عقد جلسة عمل بتاريخ ، هذا          
إدماج منطقة البحر األزرق ضمن مراجعة مثال التهيئة  تفاق علىاإلّ اهلا الشؤون احمللية مت خالو والتهيئة الرتابية 

مّت  عليه،. و 2016أشهر إنطالقا من أفريل  5على أن ال تتعدى آجال إستكمال امللف لعرضه للتعليق ،  العمرانية
مبقرتح لتهيئة البلدية اليّت مّدت بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الرتابية مع مصاحل وكالة التعمري يف الغرض التنسيق 

 .منطقة البحر األزرق
  النقاط التالية :التداول خبصوص  أنظار أعضاء جملس النيابة اخلصوصية واملعروض على         

،  GP10 على مستوى احملاور الداخلية أو على الطريق UBa2  مصنفةلشريط املربمج باملثال كمنطقة ل بالنسبة -
إىل الطريق الوطنية RR23 : على شريط ميتد ميينا ويسارا إبتداء من مفرتق الطريق UBa4برجمة الصبغة  املقرتح
مرورا أمام املستشفى اجلامعي املنجي سليم وهذه الصبغة تستثين املنطقة الصناعية وتقسيم جنان الدنيا  10رقم 

 ."كارفورللمركب التجاري "  احملاذي 
غاية إىل  RR23 واملمتد ميينا ويسارا إبتداء من  UBa2املثال املقدم كمنطقة مصنفة لشريط املربمج ببالنسبة ل -

مرورا أمام املدرسة اإلبتدائية املوجودة بالبحر األزرق بإستثناء تقسيم املهندسني وتقسيم الوكالة GP10  الطريق
 .UBa4برجمة الصبغة  املقرتح، ( 1قارية للسكىن ) جزءـــالع
إبتداء من املفرتق الطريق مستوى املستشفى اجلامعي  10لشريط املمتد على طول الطريق الوطنية رقم بالنسبة ل -

 .UBa4برجمة الصبغة  املقرتح، تقسيم القيب  بإستثناءسليم إىل مفرتق الطريق أمام منتزه سكرة منجي 
 546على جزء من  اأمام املنتزه إمتدادم إبتداء من مفرتق الطريق باملثال املقدّ  UBa4ف لشريط املصنّ ل بالنسبة -
 ستثين تقسيم القيب واملنطقة اخلضراء .ويُ 
مرورا  GP10و  RR23 معإبتداء من حمور الطريق ميتّد ميينا ويسارا  UBa2اإلبقاء على الشريط املصنف  -

 أمام حوض جتمع املياه املربمج وجامع العايب بالبحر األزرق.
ملعب رياضة على العقار الراجع للوكالة العقارية ، نادي األطفال ، برجمة جتهيزات عمومية: روضة أطفال  -

 .للمدرسة اإلبتدائية املربجمةللسكىن بالقرب من جامع العايب باملنطقة كتكملة 
 .9م على الطريق الوطنية رق طلّ اليت تُ بالقرب من املنطقة املوجودة  UIbصنفة برجمة منطقة مُ  -
 تقاسيم مصادق عليها للقيب حسب الرتاتيب العمرانية املصادق عليها. 03إدماج عدد  -



على  و ذلك ليصبح كعرض املنطقة اخلضراء باملنطقة الصناعيةمنطقة خضراء كالشريط املربمج  عرض يف  التقليص -
ت به قصد إقامة بناءات تّ والذي ) بني مفرتق الطابق ومفرتق شارع ااهلادي شاكر (    RR23الطريق طول

 . UAalالسكنيةإكتسائه الصبغة 
 .مبنطقة البحلر األزرق (حافالت ، تاكسي فردي ومجاعي )  الربّي برجمة حمطة للنقل -
بربجمة أنشطة جتارية بالطابق  ألصحاب املطالبطوابق مع حتديد تراتيب تسمح  ذاتبرجمة مآوي للسيارات  -

 األرضي .
بعني  بتونس واألخذ رتابيةو اإلسكان والتهيئة المع اإلدارة اجلهوية للتجهيز  RL546إعادة النظر يف مسار  -

 تقسيم القيب املصادق عليه.صبغة املقاسم و الطرقات املربجمة باإلعتبار 
ملختلف املتدخلني العموميني، مركز شرطة،  حي إداريبرجمة التجهيزات الضرورية للمنطقة وخاصة دائرة بلدية،  -

مبثال التهيئة  اومالعب أحياء وإرجاع املركز الثقايف حسب ما كان مقرتح ةمركز للحماية املدنية، سوق بلدي
 ، مع برجمة حدائق عمومية وإحرتام القوانني البيئية يف الغرض.التفصيلي املصادق عليه

 م.12وتقسيم جنان الدنيا عرضه  " كارفور" للمركب التجاري  ةبرجمة طريق حماذي -
 املصادق عليهما. 2و جزء  1جزء للسكىن  بعني اإلعتبار تقسيم الوكالة العقارية األخذ  -
حملور الطريق من جهة بتونس  الرتابيةاإلسكان والتهيئة  وطريق مع اإلدارة اجلهوية للتجهيز ال حوزةالنظر يف  -

GP10 رّقمةوحوزة كل الطرقات امل على مستوى املنتزه بسكرة. 
  .يةة التجهيز واإلسكان والتهيئة الرّتابج من طرف إدارة املياه العمرانية بوزار مع املياه املربمجملإضفاء صبغة  -
وازية اهلا ) الرائد البجاوي ( ريق املـــو الط 10للمنطقة املتواجدة بني الطريق الوطنية رقم  UBa2بغة ــإضفاء ص -
الرتاتيب املصادق عليها ابعة لتقسيم القيب حسب التابعة لتقسيم القيب مع اإلبقاء على صبغة املقاسم التّ ريق الطّ و 

 بالتقسيم.
مفرتق حي بني مفرتق الطابق و  وميتدّ   RR23 على الطريق طلّ يُ  UBa2صنفة برجمة شريط مربمج كمنطقة مُ  -

  .اخلليل

، واملقرتح األزرق مّت التطرق إىل نقاط أخرى ال خّتص منطقة البحر إضافة إىل مجلة املقرتحات اآلنف ذكرها ،  -
 على أنظار أعضاء جملس النيابة اخلصوصية إبداء الرأي يف شأن:

يف اجلزء  UAalعليه قبل تغيري صبغته إىل منطقة سكنية مصّنفة  تكان  إىل ما"  تقسيم األطباء" إرجاع صبغة  -
 التهيئة العمرانية احلايل . مبثالاء املمّتد على شارع البيئة كمنطقة خضر 

حكم ) للسيد رشيد بن يدر تبعا لقرار احملكمة اإلدارية   كيتهاللقطعة الراجعة مل  UAaslإضفاء صبغة  -
 . عليها والذي على أساسه مّت تسليم رخصة بناء(  2014 جويلية 10إستئنايف بتاريخ 

سكنية  10إعادة تصنيف جزء من القطعة املصّنفة خضراء املتواجدة بالشريط املوازي للطريق الوطنية رقم  -
 . 1995وذلك طبقا ملا كانت عليه يف مثال التهيئة العمرانية لبلدية املرسى املصادق عليه سنة 



 
 

 قرار المجلس البلدي  
 

يئة العمرانية ة احلاضرون على مراجعة مثال الّتهالّنيابة اخلصوصيّ بعد الّتداول و الّنقاش ، صادق أعضاء جملس    
 لبلدية املرسى على الّنحو الّتايل :

على مستوى احملاور الداخلية أو UBa2  مصنفةبالنسبة للشريط املربمج باملثال كمنطقة  UBa4برجمة الصبغة  -
 10إىل الطريق الوطنية رقم RR23 : على شريط ميتد ميينا ويسارا إبتداء من مفرتق الطريق  GP10على الطريق  

اذي ـــــــــسيم جنان الدنيا احملـــــذه الصبغة تستثين املنطقة الصناعية وتقـــــــمرورا أمام املستشفى اجلامعي املنجي سليم وه
 للمركب التجاري " كارفور".

واملمتد ميينا ويسارا إبتداء  UBa2لنسبة للشريط املربمج باملثال املقدم كمنطقة مصنفة با UBa4برجمة الصبغة   -
مرورا أمام املدرسة اإلبتدائية املوجودة بالبحر األزرق بإستثناء تقسيم GP10 إىل غاية الطريق  RR23 من 

  .(1جزءتقسيم الوكالة العقارية للسكىن )املهندسني و 
إبتداء من املفرتق الطريق مستوى  10بالنسبة للشريط املمتد على طول الطريق الوطنية رقم  UBa4برجمة الصبغة  -

  .املستشفى اجلامعي منجي سليم إىل مفرتق الطريق أمام منتزه سكرة بإستثناء تقسيم القيب 
 546باملثال املقّدم إبتداء من مفرتق الطريق أمام املنتزه إمتدادا على جزء من  UBa4بالنسبة للشريط املصّنف  -

 وُيستثين تقسيم القيب واملنطقة اخلضراء .
مرورا  GP10و  RR23 ميتّد ميينا ويسارا إبتداء من حمور الطريق مع UBa2اإلبقاء على الشريط املصنف  -

 حر األزرق.أمام حوض جتمع املياه املربمج وجامع العايب بالب
برجمة جتهيزات عمومية: روضة أطفال ، نادي األطفال ، ملعب رياضة على العقار الراجع للوكالة العقارية  -

 للسكىن بالقرب من جامع العايب باملنطقة كتكملة للمدرسة اإلبتدائية املربجمة.
 .9الوطنية رقم بالقرب من املنطقة املوجودة اليت ُتطّل على الطريق  UIbبرجمة منطقة مصنفة  -
 تقاسيم مصادق عليها للقيب حسب الرتاتيب العمرانية املصادق عليها. 03إدماج عدد  -
و ذلك ، التقليص يف عرض الشريط املربمج كمنطقة خضراء ليصبح كعرض املنطقة اخلضراء باملنطقة الصناعية  -

) بني مفرتق الطابق ومفرتق شارع ااهلادي شاكر ( والذي ّتت إقامة بناءات به قصد    RR23الطريقعلى طول 
 . UAalالسكنيةإكتسائه الصبغة 

 .مبنطقة البحر األزرق ) حافالت ، تاكسي فردي ومجاعي ( الربّي برجمة حمطة للنقل -
ة أنشطة جتارية بالطابق برجمة مآوي للسيارات ذات طوابق مع حتديد تراتيب تسمح ألصحاب املطالب بربجم -

 األرضي .



مع اإلدارة اجلهوية للتجهيز و اإلسكان والتهيئة الرتابية بتونس واألخذ بعني  RL546إعادة النظر يف مسار  -
 اإلعتبار صبغة املقاسم و الطرقات املربجمة بتقسيم القيب املصادق عليه.

حي إداري ملختلف املتدخلني العموميني، مركز شرطة، برجمة التجهيزات الضرورية للمنطقة وخاصة دائرة بلدية،  -
مركز للحماية املدنية، سوق بلدية ومالعب أحياء وإرجاع املركز الثقايف حسب ما كان مقرتحا مبثال التهيئة 

 التفصيلي املصادق عليه، مع برجمة حدائق عمومية وإحرتام القوانني البيئية يف الغرض.
 م.12"  وتقسيم جنان الدنيا عرضه كارفورتجاري " برجمة طريق حماذية للمركب ال -
 املصادق عليهما. 2و جزء  1األخذ بعني اإلعتبار تقسيم الوكالة العقارية  للسكىن جزء  -
الطريق مع اإلدارة اجلهوية للتجهيز و اإلسكان والتهيئة الرتابية بتونس حملور الطريق من جهة  حوزةالنظر يف  -

GP10  ةاملـُرّقمعلى مستوى املنتزه بسكرة وحوزة كل الطرقات. 
 إضفاء صبغة جملمع املياه املربمج من طرف إدارة املياه العمرانية بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الرّتابية.  -
ائد البجاوي ( و الطـــريق املوازية اهلا ) الر  10للمنطقة املتواجدة بني الطريق الوطنية رقم  UBa2إضفاء صــبغة  -

والطّريق التابعة لتقسيم القيب مع اإلبقاء على صبغة املقاسم الّتابعة لتقسيم القيب حسب الرتاتيب املصادق عليها 
 بالتقسيم.

مفرتق حي وميتّد بني مفرتق الطابق و   RR23 على الطريق طلّ يُ  UBa2برجمة شريط مربمج كمنطقة ُمصنفة  -
  .اخلليل

 

 احلاضرون على:أعضاء جملس النيابة اخلصوصية كما صادق         
يف اجلزء   UAal" إىل ما كانت عليه قبل تغيري صبغته إىل منطقة سكنية مصّنفة  تقسيم األطباءإرجاع صبغة "  -

 املمّتد على شارع البيئة كمنطقة خضراء مبثال التهيئة العمرانية احلايل .
للقطعة الراجعة ملكيتها  للسيد رشيد بن يدر تبعا لقرار احملكمة اإلدارية ) حكم   UAaslإضفاء صبغة -

 ( والذي على أساسه مّت تسليم رخصة بناء عليها . 2014 جويلية 10إستئنايف بتاريخ 
سكنية  10إعادة تصنيف جزء من القطعة املصّنفة خضراء املتواجدة بالشريط املوازي للطريق الوطنية رقم  -

 . 1995وذلك طبقا ملا كانت عليه يف مثال التهيئة العمرانية لبلدية املرسى املصادق عليه سنة 
 

 وفّوض اجمللس لرئيسه إخّتاذ اإلجراءات الاّلزمة يف الغرض .    
 
 
 
 
 



II )  ةلجنة الشؤون اإلدارية و المالي  : 
 طلب قرض لتمويل مشروع صيانة وتوسيع شبكة التنوير العمومي   : 

 
 

بكلفة مجلية  2016يف نطاق إجناز مشروع صيانة شبكة التنوير العمومي املدرج ضمن ميزانية سنة 
 ألف دينار حسب خطة التمويل التالية :  900تناهز 

  

  أد 333 قـــــــــــــــــــرض :  -
 أد  297 مساعـــــــدة:  -
 أد  270 تويل ذايت  -

 

أنظار جملس النيابة اخلصوصية إبداء الرأي خبصوص طلب قرض من صندوق القروض واملعروض على           
 ومساعدة اجلماعات احمللية لتنفيذ هذه املشروع.

 
 قرار المجلس البلدي

 
 

بعد التداول والنقاش، صادق أعضاء جملس النيابة اخلصوصية احلاضرون على طلب قرض من            
لتمويل مشروع صيانة وتوسيع شبكة التنوير  أد 333صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية مببلغ قدره : 

 العمومي وطبقا للخطة التمويلية التالية : 
 

  أد 333 قـــــــــــــــــــرض :  -
 أد  297 مساعـــــــدة:  -
 أد  270 تويل ذايت  -

 

 وفّوض اجمللس لرئيسه إخّتاذ اإلجراءات الاّلزمة يف الغرض .
 
 
 
 
 
 



 
   طرقـات  النظافة و  المعد ات   إلقتناء  طلب قرض : 

 
   تعتزم البلدية إقتناء معّدات نظافة  ،2016يف إطار تنفيذ املخّطط اإلستثماري الّسنوي 

 أ.د تقع  تويلها كما يلي : 700بتكلفة تُناهزوطرقات 
  
  أد   150قـــــــــــــــــــرض :  -
  أد    550تويل ذايت :  -

 

         
واملعروض على أنظار جملس النيابة اخلصوصية التداول قصد املوافقة على طلب قرض من   

 أ.د . 150صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية مببلغ قدره 
 

 قرار المجلس البلدي
بعد التداول والنقاش، صادق أعضاء جملس النيابة اخلصوصية احلاضرون على طلب قرض من            

إلقتناء  معّدات النظافة و الطرقات  أد 150صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية مببلغ قدره :  
 وطبقا للخطة التمويلية التالية : 

 

   أد   150قـــــــــــــــــــرض :  -
  أد    550تويل ذايت :  -
 

 وفّوض اجمللس لرئيسه إخّتاذ اإلجراءات الاّلزمة يف الغرض .
 

 
  
 

 
 

 .دقيقة بعد الزوال   40على الساعة منتصف الّنهار و ورُفعت اجللسة      
 
 

 رئيس النيابة الخصوصية

 محمد الرياحي       

 

 الماليةو رئيس لجنة الشؤون اإلدارية  

 أحمد الزغديدي            
 

 الكاتب العام

  محمد السكوحي 

 
 

 



   
        
 

 

 
 

 


