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بقصر البلدية  التاسعة والنصف صباحاعلى الساعة  2016 أوت 24 األربعاءإنعقدت يوم 
 حممد الرياحي ،رئيس برئاسة السيد 2016لسنة  العادية الثالثةللنيابة اخلصوصية يف دورته  البلدي اجمللسجلسة 

اآليت ذكرهم ، بعد توجيه جملس النيابة اخلصوصية أعضاء  والسادةيدتان السوحبضور ، النيابة اخلصوصية 
 1975لسنة  33 األساسي للبـلديات عددإستدعاءات كتابية إىل مقـّر سكنـاهم تطبيقا ملا يقتضيه القانون 

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

 إستدعاء  .  :الموضوع  

 جدول أعمال . المصاحيب :

دورته العادية د،أتشرف بإستدعائكم حلضور جلسة اجمللس البلدي للنيابة اخلصوصية يف ــــــــــوبعـــ
 ( صباحا بقصر البلدية. 09.30، بداية من الساعة )  2016أوت  24ربعاء  اليت ستنعقد يوم األ الثالثة

 والسالم  

 املساعد األول، رئيس جلنة األشغال والتهيئة العمرانية، السيد ماهر الزهار  -  

 مساعد رئيس ،رئيس جلنة الشؤون اإلدارية واملالية ،   السيد أمحد الزغديدي -  

 كاهية رئيس، رئيس دائرة املرسى املدينة، السيد نور الدين العالقي  -  

 كاهية رئيس ، رئيس الدائرة البلديّة سيدي داود ،     موسي االسيد محودة الد -  

 كاهية رئيس، رئيس دائرة املرسى الرياض،   السيد مربوك عبد العظيم -   -

  ة،جلنة الشؤون العقاريمستشار، رئيس     السيد سلمان بن مراد  -  
 

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

 
 



 

     السيد توفيق اجلبايل   -  
     

 مساعد رئيس ، رئيس  جلنة الشباب والرياضة والثقافة،

 والنظافة والعناية بالبيئة،مساعد رئيس، رئيس جلنة الصحة  السيد حممود بسيس  -  

 مساعدة رئيس، رئيسة جلنة التعاون والعالقات اخلارجية ، السيدة حسيبة شاكر -  

    السيدة دليلة الوساليت  - 
   

-  

 مساعدة رئيس ، رئيسة جلنة الشؤون اإلجتماعية واألسرة ،
  

السيد عقيل جعيط   -    .مستشار    
-   

 
 
 

 : الّسادة السّيدتان و و تغّيب   
 

  

 مستشارة ، رئيسة جلنة الثقافة والرتاث والبيئة ، السيدة نزيهة اللباسي  -
-   

 مستشار، رئيس جلنة متابعة الرتاتيب والشكاوي،  السيد خالد املستريي - 
       إنشراح حبابوالسيدة  -

-  

  . مستشارة
 مستشار،  السيد كرمي شنيبة - 
السيد حممد بوبكر    -    مستشار، رئيس جلنة العمل التطوعي. 
 :   جملس النيابة اخلصوصية جلسة  حضركما 
 السيد الكاتب العام . -

 عدد من اإلطارات  البلدية . -

حممد الرياحي  اليت إفتتحها السيد 2016 ة لسنةلثيف دورته العادية الثاالبلــــدي اجمللس إنعقدت جلسة          
 ،واإلداريني  جملس النيابة اخلصوصيةا جبميع احلاضرين من أعضاء ُمرحبّ ، رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية املرسى 

واليّت مّت إثر ذلك ، تّوىل السيد رئيس النيابة اخلصوصية إستعراض املسائل املعروضة جبدول أعمال اجللسة         
وخمتلف الّلجان  2016 جوان 25 ة الّتمهيدية اُلمنعقدة يوم السبتل اجللساطنني خالو إقرتاحها من طريف امل

 للتداول فيها:جملس الّنيابة اخلصوصّية و السادة أعضاء تني داعيا السيد،  ديّةــــــــالبل
I) :  لجنة الشؤون اإلدارية والمالية 

  .2017مشروع ميزانية البلدية لسنة  (1

 .2016حتويل إعتماد مُرّخص فيه داخل العنوان األول مبيزانية سنة  (2
 مطلب إسرتجاع أموال . (3
II) : لجنة األشغال والتهيئة العمرانية 
 مراجعة مثال التهيئة العمرانية.  (1
 .2017خمطط اإلستثمار البلدي السنوي لسنة  مشروع (2



 التهيئة العمرانية مبنطقة البحر األزرق.حتديد مسامهة املالكني األجوار يف أشغال  (3

 كراء مّقر للدائرة البلدية مبنطقة البحر األزرق . (4

III )  لجنة الصحة والنظافة والعناية بالبيئة : 
  .احلفاظ على نظافة الشواطئ وسالمة املصطافني: عرض قرار 

IV ): لجنة الشؤون اإلقتصادية 

  مطالب إسرتجاع أموال.( 1
 805ضبط املعاليم املرّخص للجماعات احمللية يف إستخالصها بعد صدور األمر احلكومي عدد  (2

 . 1998جويلية  13املؤرخ يف   1998لسنة  1428املنقح لألمر عدد  2016جوان  13املؤرخ يف 
V  )لجنة الّشؤون العق اريّة  :  
  الدين قطيف باملراضاة .طلب تسوية النزاع العقاري القائم بني بلدية املرسى والسيد عز   

VI ) : لجنة اإلتصال واإلعالم 
 . " بعث " جلنة املبادرات الشبابية 

VII:لجنة تسمية األنهج )  
 .تسمية زنقة فرعية 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



II) : لجنة األشغال والتهيئة العمرانية 

 :  مراجعة مثال التهيئة العمرانية (1
 

املكّلفة بتونس الكربى  يف إطار مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية املرسى وحيث أن وكالة التعمري 
ينة يّتم نسخة من مشروع املثال حمُ واإلسكان والتهيئة الرتابية  قّدمت إىل البلدية وإىل وزارة التجهيزبإعداد الدراسة 

حتت إشراف السيد  الوزارة. ومت إنعقاد جلسة عمل مبقر مبقتضاها إدماج منطقة البحر األزرق ضمن املراجعة 
ت من مدى ملناقشة املقرتح والتثبّ  2016أوت  16 الثالثاء وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الرتابية بتاريخ

يف دورته  تطابقه مع ما مّت إقراره من برجمة خبصوص منطقة البحر األزرق تبعا ملداولة اجمللس البلدي املنعقد
 ، لزمين احملّدد إلهناء كل املراحلومناقشة اجلدول ا 2016ماي  18 بتاريخ اإلربعاء،   2016ستثنائية لسنة اإل
للتثّبت  واإلسكان والتهيئة الرتابية يف هذا الصدد مّت عقد جلسة عمل مضّيقة بني ممثلي البلدية ووزارة التجهيزو 

 2016أوت  18وذلك مبقر إدارة التعمري بتاريخ اخلميس  ،من التجهيزات واملناطق اخلضراء املربجمة باملنطقة 
 .يّنة لعرضها على أنظار اجمللس البلدي للتداول فيها تقدمي نسخة حمُ بمن مكتب الدراسات  مطالبةمّتت و 

حتت عدد  واإلسكان والتهيئة الرتابية ردت على البلدية مراسلة من طرف وزارة التجهيزقد و و هذا ،           
تقرتح مبقتضاها إدماج منطقة قمرت  2016جويلية  21اخلميس بتاريخ  2016/10/10/236ص/ 

وذلك قصد حتيني الدراسة وتفادي التأخري احلاصل يف  ، حروش ضمن املراجعة احلالية ملثال التهيئة العمرانية
 املصادقة على مثال التهيئة التفصيلي ملنطقة قمرت حروش.خصوص 

 :خصوص النيابة اخلصوصية إبداء الرأي  يف ملعروض على أنظار جملس وا           

وخاّصة مبنطقة البحر األزرق مشروع املثال املقّدم  ،التعمري بتونس الكربى  املقرتح املقّدم من طرف وكالة:  أوال 
  شكل التجهيز املربمج واحملاذي     ل طفيف مع دعوة مكتب الدراسات إىل إصالح،  2016أوت  19بتاريخ 

 ،ملصادق عليها 1 " البحر األزرق  تقسيم الوكالة العقارية للسكنىل" 

 حروش ضمن املراجعة احلالية ملثال التهيئة العمرانية لبلدية املرسى . قمرت إدماج منطقة:  ثانيا 

 

 

 

 



 

 قرار المجلس البلدي
 

 بعد التداول والنقاش، وافق أعضاء جملس النيابة اخلصوصية احلاضرون على: 

وخاّصة مبنطقة البحر األزرق مشروع املثال املقّدم ، التعمري بتونس الكربى  املقرتح املقّدم من طرف وكالة:  أوال 
 شكل التجهيز املربمج واحملاذي      لطفيف  مع دعوة مكتب الدراسات إىل إصالح،  2016أوت  19بتاريخ 

 ، يهاملصادق عل 1" البحر األزرق   لتقسيم الوكالة العقارية للسكنى" 

 : إدماج منطقة قمرت حروش ضمن املراجعة احلالية ملثال التهيئة العمرانية لبلدية املرسى . ثانيا

بتونس  و اإلسكان و الّتهيئة الرّتابية  اجلهوية للتجهيزاملوافقة على إدماج التعديالت اليت وردت من اإلدارة :  لثاثا
 ات اإلرتداد .خبصوص حوزة الطرقات ومساف

ذه النقا  عند إعداد الدراسة احلالية ملثال هذا، وطلب اجمللس من وكالة التعمري بتونس الكربى األخذ هب    
 التهيئة العمرانية لبلدية املرسى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المالكين األجوار في أشغال التهيئة العمرانية بمنطقة البحر األزرق :تحديد مساهمة   (3
 

توىّل السيد رئيس النيابة اخلصوصية عرض بعض املعطيات املتعّلقة مبنطقة البحر األزرق، حيث أن هذه 
 مليار، 350هكتارا وتقّدر تكلفة هتيئتها بـــــ  550املنطقة متسح 

إىل جملس النيابة اخلصوصية ، بعد ختّلي الوكالة العقارية للسكىن عن تنفيذ  تعهداهتا ، إّّته وحيث 
تشريك مجيع األطراف يف هتيئة املنطقة أال وهي : الدولة، املالكني األجوار ) متساكين املنطقة( حبسب املساحة 

 الرّاجعة هلم بامللكية، الباعثني العقاريني، املقّسمني اخلواص.

 بإعتبار د 50، ميكن إحتساب القيمة التقديرية للمرت املربع الواحد  املذكورة أعالهعتماد الّتكلفة وبإ
 نسبة إجناز الدراسة األصلية.بإرتفاع األمثان مقارنة 

واملعروض على أنظار أعضاء جملس النيابة اخلصوصية إبداء الرأي يف خصوص تكلفة مسامهة املالكني 
 التهيئة العمرانية مبنطقة البحر األزرق.األجوار يف أشغال 

 قرار المجلس البلدي
 

 
دينارا عن املرت  50د مبلغ ـــــــــــــــــــــبعد التداول والنقاش ، قّرر أعضاء جملس النيابة اخلصوصية احلاضرون حتدي  

ميع املسامهات و ّت  األزرقة مبنطقة البحر املربع الواحد كمسامهة املالكني األجوار يف أشغال التهيئة اهليكليّ 
حبساب خارج امليزان لدى القابض البلدي و إعالم وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الرتابية هبذا القرار لربجمة 

وق ـــــــــــــــــــــــامهة أصحاب املساكن اإلجتماعية اليت ال تفــــــــــــــــــــو يعفى من هذه املس،  أشغال التهيئة الكربى
 .مم  50مساحتها 

 

 

 

 

 

 



 

 األزرق :  بمنطقة البحركراء مقّر للّدائرة البلديّة   (4
 
أعلم السيد رئيس النيابة اخلصوصية مجيع احلاضرين بأنّه مع إستحالة تشييد مقّر للدائرة البلدية اليت تعتزم         

غ مّقر يسنوات، فإنّه سيّتم اإللتجاء إىل تسو البلدية إحداثها مبنطقة البحر األزرق وذلك ملّدة ال تقّل عن مخس 
مغطاة مبعلوم تسويغ قدره  2م 607للدائرة، وقد إّتصلت البلدية بعرض يف الغرض يتّمثل يف حمّل مساحته 

 مكاتب...(. 06مع التهيئة ) قاعة إجتماعات + عدد  د3500دون هتيئة أو  د2600

 

 قرار المجلس البلدي
 

وبعد التداول والنقاش، قّرر أعضاء جملس النيابة اخلصوصية احلاضرون مراسلة إدارة اإلختبارات بوزارة أمالك       
الدولة والشؤون العقارية قصد تعيني خبري لتحديد القيمة التقديرية للعقار موضوع عرض تسويغ كدائرة بلدية 

 مبنطقة البحر األزرق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III (   لجنة الصحة والنظافة والعناية بالبيئة : 

   المصطافين الحفاظ على نظافة الشواطئ و سالمة: 

  
، و سعيا 2016حرصا من بلدية املرسى على توفري أحسن الظروف للموسم الصيفي السياحي لسنة          

املعروض على أنظار أعضاء جملس منها لتأمني راحة وسالمة املصطافني بالشواطئ العمومية الراجعة هلا بالنظر، 
 ة الدفع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنيابة اخلصوصية املوافقة على إعداد قرار حيّجر على كافة املصطافني جوالن الدراجات النارية رباعي

كما مينع منعا   السيارات من ذات الصنف و العربات جبميع أنواعها بالشواطئ وفقا للقوانني اجلاري هبا العمل،و 
باتا إصطحاب احليوانات و خاصة الكالب الشرسة ملا متثله من خطورة و هتديد لسالمة املواطنني، باإلضافة إىل 

عمال احلاويات املعّدة للفضالت حتجري نصب اخليام بالشاطئ حفاظا على سالمة احمليط وأمنه ، مع ضرورة إست
 ّتّنب إلقائها  بشكل عشوائي  .و 

كّل إخالل بقواعد النظافة و الصحة يُعرّض املخالف إىل إجراءات زجرية وفقا للقانون عدد علما، وأّن  
املّتعلق مبخالفة تراتيب حفظ الصّحة باملناطق الرّاجعة للجماعات  2016أفريل  05املؤرخ يف  2016لسنة  30

 احمللّية . 
  

 رأي المكتب البلدي
 

بعد النقاش والتداول وافق أعضاء املكتب البلدي على إعداد قرار بلدي يضمن سالمة املصطافني            
 واحملافظة على نظافة الشواطئ وعرضه على أنظار جملس النيابة اخلصوصية يف دورته الاّلحقة.

 
 قرار المجلس البلدي

 
على مجيع أعضاء جملس النيابة  2016أوت  05بتاريخ  772مّت توزيع نسخ من القرار البلدي عدد 

 ع.اخلصوصية قصد اإلطاّل 

 

 

 



 

VI  )قتصاديةإللجنة الشؤون ا  : 
 

 مطال   ب إسترجاع أم   وال :  (1

تقدم عدد من املشاركني يف بتة إستغالل األكشاك بامللك العمومي البحري بطلب إسرتجاع املبالغ 
   الرتخيص فيه إىل خواص ومؤسسات سياحية من قبلاملدفوعة،  وذلك نظرا لوجود إستغالل فوضوي مت 

باإلضافة ، "  مبقابل رمزي مما جعل املنافسة غري شريفة  بينهم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي" 
 الوكالة التّصدي هلا،  وهم اآليت  ذكرهم :  تتّول خالفات ملمبإىل قيام البعض 

 

 رأي المكتب البلدي     غالمبل                   اإلسم واللقب ع/ر
متكينهم من تراخيص خالل املوسم الصيفي  د 77.000,000 رمي بوعزيز 1

مقابل دفع نصف املعلوم الذي مّت دفعه  2017
خالل املوسم احلايل ، وذلك عن طريق املراضاة 
ودون املشاركة يف البتة ، مع التنصيص بكراس 

 الشرو  على أن املواقع اخلمسة مسّوغة.

 د 36.300,000 وحيد العايش 2
 د 17.000,000 محادي الدالجي 3
 د  19.599,800 حممد علي غرس 4
 د 22.407,000 إلياس عبيد  5
 رفض املطلب إلنتفاء الضرر د 24.673,000 علي دومة 6
 رفض املطلب إلنتفاء الضرر د 38.500,000 عاطف الربهومي  7

 

وكالة حماية و تهيئة هذا ، مع إعداد ملف حول طريقة إحالة إستغالل الشواطئ من قبل "     
 ." اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد"ى عل"  حُيال الشريط الساحلي

 

 

 



 

 

 قرار المجلس البلدي
 
 

 

 قرار المجلس البلدي   رأي المكتب البلدي   المبل                    غ اإلسم واللقب ع/ر
متكينهم من تراخيص خالل  د 77.000,000 رمي بوعزيز 1

مقابل  2017املوسم الصيفي
دفع نصف املعلوم الذي مّت 
دفعه خالل املوسم احلايل ، 
وذلك عن طريق املراضاة 
ودون املشاركة يف البتة ، مع 
التنصيص بكراس الشرو  
على أن املواقع اخلمسة 

 مسّوغة.

متكينهم من تراخيص خالل 
 2017املوسم الصيفي 

مقابل دفع نصف املعلوم 
الذي مّت دفعه خالل املوسم 
احلايل ، وذلك عن طريق 
املراضاة ودون املشاركة يف 
البتة ، مع التنصيص بكراس 
الشرو  على أن املواقع 

 اخلمسة مسّوغة.

 د 36.300,000 وحيد العايش 2
 د 17.000,000 محادي الدالجي 3
 د  19.599,800 حممد علي غرس 4
 د 22.407,000 إلياس عبيد  5

 رفض املطلب إلنتفاء الضرر رفض املطلب إلنتفاء الضرر د 24.673,000 علي دومة 6
 رفض املطلب إلنتفاء الضرر رفض املطلب إلنتفاء الضرر د 38.500,000 عاطف الربهومي  7
 

وكالة حماية و تهيئة إعداد ملف حول طريقة إحالة إستغالل الشواطئ من قبل "  و متّ  هذا ،   
 ." اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد" مع إحالته على " الشريط الساحلي

 

 

 



ضبط المعاليم المرّخص للجماعات المحلية في إستخالصها بعد صدور األمر الحكومي عدد   (2
  جويلية  13  المؤرخ في  1998لسنة   1428المنقح لألمر عدد     2016جوان    13المؤرخ في    805

1998 : 

لسنة  1428 املنقح لألمر عدد 2016جوان  13املؤرخ يف  805تبعا لصدور األمر احلكومي عدد     
املتعّلق بضبط تعريفة املعاليم املّرخص للجماعات احمللية يف إستخالصها  1998جويلية  13املؤرخ يف  1998
املعروض على    ّضمن مراجعة ألهم املعاليم غري املباشرة ممّا ميّكن من حتقيق موارد إضافية بامليزانية، توالذي 

أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء الرأي خبصوص املقرتحات املّقدمة من خمتلف املصاحل املعنية بالنسبة للمعاليم 
 اليت فّوض األمر للبلدية صالحية ضبطها: 

  ريفة  التع المعاليم
 لقديمةا

التعريفة  
 المقترحة

رأي المكتب  
 البلدي

قرار المجلس  
 البلدي  

II : معاليم الرخص اإلدارية     

رخص أشغال الطريق العام لتعاطي بعض  -2

 200د و  06المهن تضبط هذه التعريفة بين 

 د سنويا 

د المرسى  90

المدينة + مرسى 

 الشاطئ 

 
 

د المناطق  45

 الشعبية 

المرسى د  100

المدينة + مرسى 

 الشاطئ 

 

د المناطق  50

 الشعبية

المرسى د  100

المدينة + مرسى 

 الشاطئ 
 

د المناطق  50

 الشعبية

المرسى المدينة د  100

 + مرسى الشاطئ 

 

 
 

 د المناطق الشعبية 50

رخص الحفالت المنظمة بمناسبة األفراح  -3

 العائلية : 

 د في اليوم أو الليلة كحّد أقصى  100

 

 د المنازل  10

 د القاعات  20

  النزلد  50

 

د في اليوم أو  50

المحالت (الليلة 

 (السكنية 

د في اليوم أو  100

قاعات األفراح )الليلة 

 (والمطاعم أو النزلأ

 

د في اليوم أو  20

المحالت ( الليلة

 (السكنية 

 

د في اليوم أو  50

قاعات األفراح )الليلة 

 (والمطاعم أو النزلأ

 

 د في اليوم أو الليلة 20

 (المحالت السكنية (

 

د في اليوم أو الليلة  50

قاعات األفراح )

 (والمطاعم أو النزلأ

III  : المعاليم الواجبة داخل األسواق 

المعلوم العام للوقوف باألسواق اليومية  -1

 و األسبوعية والظرفية : 

 150مي و  75تضبط هذه التعريفة بين     

 مي عن المتر المربع في اليوم 

 

 

 

 

مي / المتر  150

 المربع في اليوم  

  

 

 

مي / المتر  150

 المربع في اليوم  

 

 

 

مي / المتر   150

 المربع في اليوم  

 

 

 

مي / المتر المربع   150

 في اليوم  

 معلوم اإليواء والحراسة  -8

 : أماكن مهيأة 

عن العربة في اليوم أو جزء د 10.000 -

اليوم كحد أقصى بالنسبة للعربات التي تفوق 

 طن  3.5حمولتها النافعة 

 

 
 

د عن العربة في اليوم أو جزء  1,000 -

 اليوم كحد أقصى 

 

 

 

   معلوم جديد 

 

عن د 10.000 -

العربة في اليوم أو 

جزء اليوم بالنسبة 

للعربات التي تفوق 

 3.5حمولتها النافعة 

 طن 

 

د عن  1,000 -

العربة في اليوم أو 

 جزء اليوم 

  

 

عن د 10.000 -

العربة في اليوم أو 

جزء اليوم بالنسبة 

للعربات التي تفوق 

 3.5حمولتها النافعة 

 طن 

 
 

دعن العربة  1,000 -

ي اليوم أو جزء ف

 .اليوم 

 

 

عن العربة د 10.000 -

في اليوم أو جزء اليوم 

بالنسبة للعربات التي 

تفوق حمولتها النافعة 

 طن  3.5

 

 
 

د عن العربة  1,000 -

 .في اليوم أو جزء اليوم 



IV    معاليم منح لزمة الملك البلدي العمومي

 أ و الخاص أو إشغاله أو اإلنتفاع به :

    

   

 

  

 

 

ن معلو م اإلشغال الوقتي للطريق العام م -3

طرف أصحاب المقاهي و المطاعم 

النصبات وكل شخص يتعاطى نشاطا في و

إطار منشأة غير قارة : تضبط هذه التعريفة 

مي عن المتر  150بإعتبار حّد أدنى يساوي 

 المربع في اليوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مي عن  300

المتر المربع في 

اليوم بالنسبة 

للمرسى المدينة 

 + مرسى الشاطئ 

مي عن   200

المتر المربع  في 

بالنسبة اليوم 

للمناطق الشعبية 

 والدوائر 

)قرار المجلس 

البلدي لسنة 

لم يتم  2012

 تطببقه(

مي عن المتر  300

المربع في اليوم 

بالنسبة للمرسى 

المدينة + مرسى 

 الشاطئ 

مي عن المتر   200

المربع  في اليوم 

بالنسبة للمناطق 

 الشعبية والدوائر 

 

مي عن المتر  300

المربع في اليوم 

بالنسبة للمرسى 

المدينة + مرسى 

 الشاطئ 

مي عن المتر   200

المربع  في اليوم 

بالنسبة للمناطق 

 الشعبية والدوائر 

 

مي عن المتر  300

المربع في اليوم بالنسبة 

لمدينة + للمرسى ا

 مرسى الشاطئ 

 

مي عن المتر   200

بالنسبة المربع  في اليوم 

للمناطق الشعبية 

 والدوائر 

 

     

معلوم وقوع عربات نقل األشخاص أو  -4

 نقل البضائع في الطريق العام :

    

مي  100تضبط بين  :عربات نقل البضائع -

 د عن العربة في اليوم أو جزء اليوم 1و 

 

 

 د في اليوم 1 : األخرىالعربات  -

 حد أقصى كمي جزء اليوم  500 -

 

 

 

األماكن المجهزة بعداد آلي:  تضبط  -

 : التالية  التعريفة بإعتبار المقادير الدنيا 

مي  75مي عن العربة في الساعة /  150

 عن جزء الساعة 

 

 

 

 

المأوي واألماكن المهيأة تضبط هذه  -

 التعريفة بإعتبار المقادير الدنيا التالية : 

 مي عن العربة في اليوم  600

 مي عن العربة في جزء اليوم  400

مي عن  500

العربة في اليوم 

 أو جزء اليوم

 

مي عن  700

العربة في اليوم 

 أو جزء اليوم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

د عن العربة  1 

في اليوم أو جزء 

 ماليو

 

مي عن العربة  500

في اليوم أو جزء 

 اليوم

 

 د في اليوم  1

 مي / جزء اليوم  500

  
 

 

 

مي / العربة في 600

 الساعة 

مي / العربة  300

 عن جزء الساعة 

 

 

   

 

د عن العربة في  1 

 اليوم أو جزء اليوم

مي عن العربة  500

في اليوم أو جزء 

 اليوم

 

 د في اليوم  1

 مي / جزء اليوم 500

 

 
 

 

مي / العربة في 600

 الساعة 

مي / العربة  300

 عن جزء الساعة 

  

 

 

 
 

د عن العربة في 1 

 اليوم أو جزء اليوم

مي عن العربة في  500

 اليوم أو جزء اليوم

 

 

 د في اليوم  1

 مي / جزء اليوم 500

 

 
 

مي / العربة في 600

 الساعة 

مي / العربة عن  300

 جزء الساعة 

 

 

 

 
 

د عن العربة في اليوم 1

 أو جزء اليوم

إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر  -5

 مي  500البناء تضبط هذه التعريفة بين 

 .د عن المتر المربع في اليوم 10و 

 

 

 

 

 

في  2د/ م3- 

اليوم بالمناطق 

 الشعبية 

في  2د/ م5- 

اليوم ببقيّة 

 المنطقة البلدية 

عن المتر المربع د  5

بكامل في اليوم 

 المنطقة البلدية

عن المتر  د  5

المربع في اليوم 

 بكامل المنطقة البلدية

د  عن المتر المربع في  5

اليوم بكامل المنطقة 

 البلدية



اإلشهار بواسطة الالفتات واللوحات  -7

التجارية والعالمات اإلشهارية ذات الصبغة 

والستائر والعارضات و الالفتات المثبتة     

أو البارزة أو المنزل أو المعلقة بالطريق 

العام وعلى واجهات المحالت المعدة للتجارة 

 والصناعة والمهن المختلفة :

 

د  500د  و  20تضبط هذه  التعريفة بين 

عن المتر المربع في السنة حسب مواقع 

 تركيز وسائل اإلشهار. 

 

 

 

 

 

 

 

العالمات  -

د/ 30اإلشهارية 

 / السنة2م

اللوحات  -

 اإلشهارية :

 /السنة 2د/م200

 

 

 

 

 

 

 

العالمات اإلشهارية  -

 / السنة2د/ م30

اللوحات اإلشهارية  -

: 

 /السنة2د/م 500

 

 

 

 

 

 

 

 العالمات اإلشهارية  -

 / السنة2د/ م30

 اللوحات اإلشهارية :

 /السنة2د/م 500

 

 

 

 

 

 

 

د/ 30العالمات اإلشهارية 

 / السنة2م

 اللوحات اإلشهارية :

 /السنة2د/م 500

إشغال الملك العمومي البحري: تضبط  -8

 بإعتبار المقادير الدنيا التالية :

 / السنة  2د/م3الواقيات الشمسية : -

  

د  عن 1.200

المتر المربع في 

 السنة 

  

: الواقيات الشمسية –

 / السنة 2د/م 3

 

 الشمسية:  الواقيات -

 / السنة 2د/م 3

 

 

الواقيات الشمسية:     -

 / السنة 2د/م 3

 

/  2د / م 20المشارب أو بيوت اإلستحمام  -

 السنة 

د عن المتر  10

 المربع في السنة 

المشارب أو بيوت  - 

 2/ م د20 :اإلستحمام

 / السنة

المشارب أو بيوت  - 

 2/ م د20:اإلستحمام 

 / السنة

المشارب أو بيوت  - 

/  2/ م د20: اإلستحمام 

 السنة

عن القارب  10 د/ القارب الواحد 150القوارب  -

 الواحد

د / القارب  150

 الواحد

القارب د /  150

 الواحد

 د / القارب الواح 150

 V –  معاليم عن خدمات عمومية مقابل دفع

 أجر :

معاليم مقابل إيواء الحيوانات والعربات  -2

 وكل البضائع بمستودع الحجز 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 دواب ذات حجم كبير : -

 د / الرأس في اليوم  10 

د / الرأس في  5

 اليوم

 

د / الرأس في  10

 اليوم

 

الرأس في  د / 10

 اليوم

 

 د / الرأس في اليوم 10

 

د الرأس في 5دواب وحيوانات أخرى :  -

 اليوم 

في عن الرأس  د 5 د في اليوم2,500

 اليوم

في عن الرأس  د 5

 اليوم

 في اليومعن الرأس  د 5

د / العربة /  3عربات تجرها الدواب :  -

 اليوم 

د / العربة / 2

 اليوم

 د / العربة / اليوم3 العربة / اليومد / 3 د / العربة / اليوم3

 3.5عربات كبيرة تفوق حمولتها النافعة  -

 .د / العربة / اليوم  10طن : 

 

د  / العربة / 7

 اليوم

 د / العربة / اليوم10 د / العربة / اليوم10 د / العربة / اليوم10



 د5 د5 د5 د4 سيارة سياحية  -

 د3 د3 د3 د2 دراجة نارية  -

 د1.5 د1.5 د1 دراجة عادية  -

 

 د1.5

    

د في  1,500مي  300بضائع تتراوح بين  -

 اليوم حسب حجم البضائع 

مي و  300بين 

د/ اليوم حسب 1

 حجم البضائع 

د في اليوم  1.500 

مهما كان حجم 

 البضائع 

 

د في اليوم  1.500 

مهما كان حجم 

 البضائع 

 

د في اليوم مهما  1.500 

 كان حجم البضائع 

 

د / القارب  20القوارب وما شابهها :  -

 الواحد في اليوم 

د / القارب الواحد  20 معلوم جديد 

 في اليوم

د / القارب الواحد  20

 في اليوم

د / القارب الواحد في  20

 اليوم

وجبات العلف المخصّصة للدواب  -

هذه التعريفة والحيوانات المحجوزة: تضبط 

 بقرار بإعتبار الحدود القصوى التالية :

    معلوم جديد

د عن الرأس في  4دواب ذات حجم كبير :  -

 اليوم  

د عن الرأس في  4 معلوم جديد 

 اليوم  

د عن الرأس في  4

 اليوم  

 د عن الرأس في اليوم   4

د عن الرأس  2دواب وحيوانات أخرى :  -

 في اليوم 

د عن الرأس في  2 معلوم جديد 

 اليوم

د عن الرأس في  2

 اليوم

 د عن الرأس في اليوم 2

الحيوانات   بالمراقبة الصحية على الدوا -

د كحد أقصى عن كل عملية  25المحجوزة : 

 مراقبة 

 د  عن كل عملية  25 معلوم جديد 

 مراقبة 

 د  عن كل عملية  25

 مراقبة 

 د  عن كل عملية  25

 مراقبة

معاليم مقابل رفع العربات وإقتياد الدواب  -3

 ونقل البضائع إلى مستودع الحجز: 

      

د  10د    5دواب ذات حجم كبير:  بين  -

 عن الرأس الواحد 

د عن الرأس  10 معلوم جديد 

 الواحد

د عن الرأس  10

 الواحد

 د عن الرأس الواحد 10



د  5د و  2,5دواب وحيوانات أخرى : بين  -

 عن الرأس الواحد 

د عن الرأس  5 معلوم جديد 

 الواحد

د عن الرأس  5

 الواحد

 د عن الرأس الواحد 5

 د 1 د 1 د  1 معلوم جديد  د 1مي و  500عربات تجرها الدواب بين  -

 3.5عربات كبيرة تفوق حمولتها النافعة  -

 د عن العربة الواحدة  50د و  20طن:  بين 

د عن العربة  50 معلوم جديد 

 الواحدة

د عن العربة  50

 الواحدة

 د عن العربة الواحدة 50

د عن  30د و  10سيارة سياحية : بين  -

 السيارة الواحدة 

د عن السيارة  30 معلوم جديد 

 الواحدة

عن السيارة د  30

 الواحدة

د عن السيارة  30

 الواحدة

د عن  3د و   1دراجة نارية : بين   -

 الدراجة الواحدة 

 

 

 

 

  

د  عن  3د و  1دراجة عادية : بين  -

 الدراجة الواحدة 

 

 

د حسب حجم  1مي و  500بضائغ : بين  -

  البضائع

 

 

د  50د و  20قوارب وما شابهها:  بين  -

 عن القارب الواحد

 معلوم جديد

 

 

 

 

 

 

 معلوم جديد 

 

 

 

 معلوم جديد

 

 

 

 معلوم جديد

د عن الدراجة   3

 الواحدة

 

 

 

 

 

د عن الدراجة 3

 الواحدة

 

 

مهما كان حجم  د 1

 البضائع

 

 
 

د عن القارب  50

 الواحد

د عن الدراجة 3

 الواحدة

 

 

 

 

 

د عن الدراجة 3

 الواحدة

 

 

مهما كان حجم  د1

 البضائع

 

 
 

د عن القارب  50

 الواحد

 د عن الدراجة الواحدة3

 

 

 

 

 

 

 د عن الدراجة الواحدة3

 

 

 

مهما كان حجم  د1

 البضائع

 

 

 

 د عن القارب الواحد 50

رفع الفضالت المتأتية عن نشاط  -5

 المحالت التجارية أو الصناعية أو المهنية 

مي / اللتر  10

 الواحد 

 مي / اللتر الواحد  30 مي / اللتر الواحد  30 مي / اللتر الواحد  30

 :كراء السيارات لنقل الجثث  -6

 د  100د و  10تضبط بين 

 د  10 د  10 د  10 د  5

معلوم رفع فواضل البناء والحدائق  -7

د للحمولة الواحدة  50د و10واألتربة : بين 

 حسب نوع الفواضل وحجمها 

د حمولة جرار 25

 بمجرورة 

 

د حمولة 30

 الشاحنة 

د : فواضل  20

 الحدائق 

د: فواضل البناء 50

 واألتربة

د : فواضل  20

 الحدائق 

د : فواضل البناء  50

 واألتربة

 د : فواضل الحدائق  20

د : فواضل البناء  50

 واألتربة



معلوم مداواة مآوي الحشرات بالمساكن  -8

حسب  50د و 10و المحالت الخاّصة : بين 

 نوع التّدخل 

د : المحالت  10 معلوم جديد 

 السكنية 

د : المحالت  50

المفتوحة للعموم / 

 المؤسسات السياحية 

د : المحالت  10

 السكنية 

د : المحالت  50

المفتوحة للعموم / 

 المؤسسات السياحية

 د : المحالت السكنية  10

د : المحالت  50

المفتوحة للعموم / 

 المؤسسات السياحية

د  10معلوم تفريغ الخنادق واآلبار : بين  -9

 د للحمولة الواحدة  50و 

د للحمولة  50 معلوم جديد 

 الواحدة

د للحمولة  50

 الواحدة

 د للحمولة الواحدة 50

معلوم مقابل تسليم مستخرجات من  -10

أمثلة التهيئة العمرانية واألمثلة المختلفة: 

 حسب طبيعة كل وثيقة د  30د و 10بين 

إعتماد مقتضيات 

مداولة مجلس 

النيابة 

الخصوصية 

المنعقد في دورته 

العادية الثانية 

يوم  2015لسنة 

جوان  16الثالثاء 

2015  . 

إعتماد مقتضيات  

مداولة مجلس النيابة 

الخصوصية المنعقد 

في دورته العادية 

 2015الثانية لسنة 

 16يوم الثالثاء 

 . 2015جوان 

إعتماد مقتضيات  

جلس النيابة مداولة م

الخصوصية المنعقد 

في دورته العادية 

 2015الثانية لسنة 

 16يوم الثالثاء 

 . 2015جوان 

إعتماد مقتضيات  مداولة 

مجلس النيابة 

الخصوصية المنعقد في 

دورته العادية الثانية 

يوم الثالثاء  2015لسنة 

 . 2015جوان  16

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



شكل الوثيقة  تاريخ الوثيقة 

 ووعاؤها

 بحسب طبيعة الوثيقة فالمقابل المالي الموظّ 

قانونية أو مطابقة  عادية

 لألصل

 10إلى حّد  A4 السنة الجارية

 صفحات

 أكثر 

 د1,000 صفحات 10من 

 د0,200 د0,500
A3 1,000د1,500 د 

 إستخراج 
 (Tirage  ) 

 د10,500 د10,000

 ---- د2,500 تسجيل قرص 
السابقة السنة 

 للسنة الجارية

A4 د3,000 نسخ  بحث 
 10إلى حّد  د2.000

 صفحات
 10أكثر من 

 صفحات
 د0,200 د0,500

A3 3,000د3,500 د 
 إستخراج 

 (Tirage  ) 
 د12,500 د12,000

 د2,500 تسجيل قرص
 

 
 

ثالث سنوات 

 فأكثر

A4 د5,500 نسخ بحث 
 10إلى حّد  د5.000

 صفحات
 10أكثر من 

 صفحات
 د0,200 د0,500

A3 5,500د6,000 د 
 إستخراج 

 (Tirage  ) 
 د15,500 د15,000

 ---- د2,500 تسجيل قرص  
 

 
 

            
             

 



 مطلب إسترجاع أموال :  (3  
 
    11 ددـــــــــــــــــــــــــــــــمن جملة اجلباية احمللية الصادرة مبقتضى القانون ع 34و 28ألحكام الفصلني ستنادا إ  

إسرتجاع املبالغ املدفوعة خطأ والّلذان ينّصان على أنّه ميكن  1997فيفري  03املؤرخ يف  1997لسنة     
بدون موجب بعنوان املعلوم على العقارات املبنية وغري املبنية وكذلك اخلطايا املتعّلقة به بعد تقدمي مطلب يف أو 

 ماعة احمللّية.الغرض إىل اجل
حمّمد بن حسني البجاوي قد تقّدم مبطلب يف إسرتجاع أموال بعنوان املعلوم بن وحيث أّن املدعو حسني 

 بعد أن مت حذف هذا الفصـــــــــــــــــــــل      خطأ ل مكّررـــــــــــــــاس فصــــــــــاملبنّية قام خبالصها على أس اراتــــــــــــــــــــــــعلى العق
 ( من قبل جلنة املراجعة.010071018002) 

على العقارات املبنّية  املعلوم املوافقة على إرجاعجملس النيابة اخلصوصية على أنظار أعضاء  واملعروض
حسني بن حمّمد بن حسني البجاوي وقدره ثالث مائة وستة وثالثون السيد مّت خالصه خطأ من طرف الّذي 
   . (د 336,800مليم ) 800دينارا و 

 
   قرار المجلس البلدي

 

على  املعلوم إرجاعبعد الّتداول ، وافق أعضاء جملس الّنيابة احلصوصّية احلاضرون على          
حسني بن حمّمد بن حسني البجاوي على أساس السيد مّت خالصه خطأ من طرف العقارات املبنّية الّذي 

( من قبل جلنة املراجعة  ، وقدره 010071018002فصل مكّرر خطأ بعد أن مت حذف هذا الفصل ) 
   . (د 336,800مليم ) 800ثالث مائة وستة وثالثون دينارا و 

 و فّوض اجمللس لرئيسه إخّتاذ اإلجراءات الاّلزمة يف الغرض .               
 
 
 
 
 

 
 
 



 
V  )لجنة الّشؤون العق اريّة  :  

والّذي يطلب مبقتضاه فّض النزاع  2016 جوان  يف 21بناء على مطلب السيد عزالدين قطيف املؤرّخ 
 العقاري القائم بينه وبني بلدية املرسى باملراضاة.

وبالرجوع إىل املصاحل الفنية للبلدية أفادت هذه األخرية أن السيد عزالدين قطيف ميلك مجيع العقار 
 ". إقامة فهدوالّذي أجنز عليه مشروعا سكنيا أطلق عليه تسمية " تونس   70466موضوع الرسم العقاري عدد 

ملصلحة الطرقات واملساحات  وحيث عند إجناز املشروع املذكور آنفا إّتضح أن املساحة اليّت ُأختزلت
من جملة التهيئة الرتابية والتعمري، واليّت تقّدر حسب  67املسموح هبا طبقا للفصل  %25اخلضراء تفوق نسبة الـــــ 
مع اإلشارة وأن املذكور أعاله كان قد تقّدم بقضية إدارية مرّّسة لدى حملكمة ،  2م  822املصلحة الفنية بـــــــــــــ 

خرباء خمتصني يف العقارات  03يطلب مبقتضاها اإلذن حتضرييا بتكليف عدد  123056حتت عدد اإلدارية 
إلعداد مشروع تسوية وضعية العقارات كبيان العقارات املستوىل عليها من قبل اإلدارة وتقدير قيمتها وهي قضية 

 ما زالت جارية إىل حّد هذا التاريخ .
البلدي إبداء الرأي يف خصوص إمكانية فّض النزاع العقاري اآلنف واملعروض على أنظار أعضاء املكتب 

 رضائيا أو إنتظار ما ستؤول إليه القضية اإلدارية اجلارية.ه بسط
 رأي المكتب البلدي

بعد التداول والنقاش، وافق أعضاء املكتب البلدي على تسوية النزاع العقاري بني البلدية والسيد 
 عزالدين قطيف باملراضاة ، 

 مع عرض املوضوع على أنظار جملس النيابة اخلصوصية يف دورته الاّلحقة.
 قرار المجلس البلدي

 العقاري خلصوصية احلاضرون على تسوية الّنزاع، صادق أعضاء جملس النيابة ا  عد التداول والنقاشـــــــــب
دد ـــــــــــــــــــــاملتعّلق " بإقامة فهد" موضوع الرسم العقاري ع –الدين قطيف  بني البلدية والسيد عز 
 باملراضاة،  –تونس  70466

 . وفّوض اجمللس لرئيسه إختاذ اإلجراءات والتدابري الاّلزمة يف الغرض
 

 



 

IIV )  تسمية األنهجلجنة  :  
 

العالء املعري مبنطقة البحر األزرق إما تقّدمت جلنة تسمية األهنج مبقرتح تسمية زنقة متفّرعة عن هنج أبو 
 زنقة حنبعل أو زنقة أبو العالء املعري.

 رأي المكتب البلدي

 

بعد التداول، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على تسمية زنقة متفّرعة عن هنج أبو العالء 
 بإسم " زنقة أبو العالء املعري " ،  مبنطقة البحر األزرق املعّري

 املوضوع على أنظار جملس النيابة اخلصوصية يف دورته الاّلحقة.مع عرض 

 قرار المجلس  البلدي
 

تفّرعة عن هنج أبو العالء املزنقة الاحلاضرون على تسمية  جملس النيابة اخلصوصيةأعضاء  قّرر،  بعد التداول
 .بإسم " زنقة أبو العالء املعري "مبنطقة البحر األزرق  املعّري 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI ) : مصلحة اإلتصال واإلعالم 
 

وتطبيقا ملقتضيات  ،مبدينة املرسى  بطلب من عدد من الشباب الناشط يف اجملتمع املدين
أنظار أعضاء جملس الشباب يف الشأن احمللي، املعروض على الدستور التونسي اجلديد القاضي بتشريك 

 :  تضّم األعضاء التايل ذكرهم" جلنة املبادرات الشبابية " إحداثاملصادقة على النيابة اخلصوصية 
 ،السيدة أمرية اخلماسي: منسقة  -
 ،السيد نبيل احلكريي: عضو  -
  ،السيد عالء الدين الرزقي: عضو -
 اآلنسة إميان الفهري: عضوة ، -
 ة ،اآلنسة شريفة الرياحي : عضو  -
  ة،اآلنسة فاطمة الزهراء السمريي: عضو  -
 . ةاآلنسة وداد بن عياد : عضو  -

 قرار المجلس البلدي  
 

بعد النقاش ، صادق أعضاء جملس النيابة اخلصوصية احلاضرون على تكوين جلنة غري قارة 
 حتت إسم " جلنة املبادرات الشبابية " تضّم األعضاء التايل ذكرهم : 

 ،السيدة أمرية اخلماسي: منسقة 
 ،السيد نبيل احلكريي: عضو  -
  ،السيد عالء الدين الرزقي: عضو -
 اآلنسة إميان الفهري: عضوة ، -
 ة ،اآلنسة شريفة الرياحي : عضو  -
  ة،اآلنسة فاطمة الزهراء السمريي: عضو  -
 . ةاآلنسة وداد بن عياد : عضو  -

الدين العالقي، كاهية رئيس، رئيس دائرة املرسى املدينة رئيسا  إختيار السيد نورهذا ، ومّت 
 الّلجنة .هلذه 



 

 

 

شكره رئيس النيابة اخلصوصية  السيددقائق ، بعد ّتديد  10ورُفعت اجللسة يف حدود الساعة الواحدة و 
 جلميع احلاضرين.

                                
 
 

 رئيس النيابة الخصوصية

 محمد الرياحي       

 

 
 
 الماليةو رئيس لجنة الشؤون اإلدارية    

 الزغديديأحمد              
 

 
 

   الكاتب العام   

  محمد السكوحي  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قرار المجلس البلدي
 

 

احلاضرون على النيابة اخلصوصية  جملسداول والنقاش ، صادق أعضاء بعد التّ                     
 . 2017مشروع ميزانّية لسنة 

كما صادق أعضاء جملس النيابة اخلصوصية احلاضرون على إقتناء وسائل نقل مبا فيها سيارات لبعض    
 املصاحل اإلدارية ومعّدات النظافة.

 

 وفّوض اجمللس لرئيسه إخّتاد اإلجراءات و الّتدابري الاّلزمة يف الغرض .                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 
 



 ":  : " مشاريع القرب 2017مشروع المخطط اإلستثماري البلدي السنوي  ( 2

المنطقة 
 السكنية

 تصريف مياه األمطار

 أد(450)
 الطرقات

 ( أ.د  1000 ) 
  الترصيف

 أد(  500)

 التنوير العمومي

 أد(  550)

سيدي 

 داود

نهج طارق بن زيـاد ) من أمام الجامع  -

 إلى مركز البريد( 

نهج حسن بن النعمان و عبد هللا  تجّمع -

 بن الحبحاب

تجّمع نهج إبن سينا و نهج يوسف داي  -

 ) زنقة أبن سيناء( .

نهج بوراوي بطيخ ) قرب  -

SONEDE .) 

 تجمع بالمنطقة الصناعية  -

 )وراء المركب التجاري كارفور( 

 14نهج فاصـــــــــل بين نهج  -

 9جانفي و ط .و. عدد 

 الكاتبنهج عبد الحميد 

 نهج حسان بن النعمان 

 نهج طارق زياد

 نهج ابن رشيق القيرواني.  -

 نهج أسد ابن الفرات ) زنقة بطيخ( . -

الطريق المؤدية من المدرسة اإلعدادية إلى  -

 نهج ابن عصفور اإلشبيلي.

المرسى 

 الرياض

 نهج الهادي شاكر أمام الحديقة. -

 نهج شهرزاد. -

 نهج بغداد. -

 سيالة. نهج الطيب -

 نهج القرنفل )جبل الخاوي(.  -

 نهج الكويت. -

 جزء من نهج الهادي شاكر 

 جزء نهج الكويت

 نهج قصر الحمراء. -

 نهج جندوبة )جبل الخاوي(. -

 نهج  الفردوس )حي الطابق(. -

 نهج عالء الدين بن المغيث. - قمرت

 نهج عبد الرحمان الغافقي. -

 

 نهج عبد الرحمان الغافقي. -

 نهج سعد إبن أبي الوقاص. -

النهج المتفرع عن نهج سعد إبن  -

 أبي الوقاص.

 نهج محمد بن قاسم. - نهج عبد الكريم الخطابي

 نهج متفرغ عن نهج سعد إبن أبي الوقاص. -

 نهج سعد إبن أبي الوقاص. -

البحر 

 األزرق

نهجان متفرعان عن نهج إبن الجزار   -

)مقابل إتجاه المركب التجاري 

 فور"(."كار

 نهج أميلكار و األنهج المتفرعة عنه. -

 نهج حنبعل. -

نهج متفرع عن نهج إين الجزار  -

 )مقابل مقهى دار زمان( .

نهج موازي لنهج حنبعـــــل ) يربط  -

 العمارات و نهج شارل ديقول(.

نهج إبن رشيق: نهج محاذي  -

للوادي )يربط نهجي إبن الجزار       

 و شارل ديقول(.

المتفرعجة عجن نهججج   األنهجج

بجججن حجججزم األندلسجججي ونهجججج 

 شارل ديغول

 نهج أميلكار. -

 نهج إبن حزم األندلسي. -

الحججي المججوازي لججنهج إبججن رشججد )مقابججل مقهججى  -

 دار زمان (.

 

المرسى 

 المدينة

مفترق نهجي محمد علي والزين بن  -

 عاشور.

نهج سليمان بن سليمان )نهج الملعب  -

 سابقا(.

 الطائي.نهج حاتم  -

 نهج المنجي سليم.  -

 نهج الملولي . -

 

 نهج الزين بن عاشور 

جزء من نهج الطيب 

 المهيري 

جزء من جزء من نهج 

 الجمهورية  

 نهج عبد العزيز الشتيوي.  -

 نهج علي باش حانبه.  -

 نهج المنجي سليم . -

 

 



 قرار المجلس البلدي

 على النحو التّايل : ": " مشاريع القرب  2017املخطط اإلستثماري البلدي السنوي بعد الّتداول و الّنقاش ، صادق أعضاء جملس الّنيابة اخلصوصّية احلاضرون على 
المنطقة 
 السكنية

 تصريف مياه األمطار

 أد(450)
 الطرقات

 ( أ.د  1000 ) 
  الترصيف

 أد(  500)

 التنوير العمومي

 أد(  550)

سيدي 

 داود

نهج طارق بن زيـاد ) من أمام الجامع  -

 إلى مركز البريد( 

تجّمع نهج حسن بن النعمان و عبد هللا  -

 بن الحبحاب

تجّمع نهج إبن سينا و نهج يوسف داي  -

 ) زنقة أبن سيناء( .

نهج بوراوي بطيخ ) قرب  -

SONEDE .) 

 تجمع بالمنطقة الصناعية  -

 )وراء المركب التجاري كارفور( 

 14نهج فاصـــــــــل بين نهج  -

 9جانفي و ط .و. عدد 

 نهج عبد الحميد الكاتب

 نهج حسان بن النعمان 

 نهج طارق زياد

 نهج ابن رشيق القيرواني.  -

 نهج أسد ابن الفرات ) زنقة بطيخ( . -

الطريق المؤدية من المدرسة اإلعدادية إلى  -

 اإلشبيلي. نهج ابن عصفور

المرسى 

 الرياض

 نهج الهادي شاكر أمام الحديقة. -

 نهج شهرزاد. -

 نهج بغداد. -

 نهج الطيب سيالة. -

 نهج القرنفل )جبل الخاوي(.  -

 نهج الكويت. -

 جزء من نهج الهادي شاكر 

 جزء نهج الكويت

 نهج قصر الحمراء. -

 نهج جندوبة )جبل الخاوي(. -

 الطابق(.نهج  الفردوس )حي  -

 نهج عالء الدين بن المغيث. - قمرت

 نهج عبد الرحمان الغافقي. -

 

 نهج عبد الرحمان الغافقي. -

 نهج سعد إبن أبي الوقاص. -

النهج المتفرع عن نهج سعد إبن  -

 أبي الوقاص.

 نهج محمد بن قاسم. - نهج عبد الكريم الخطابي

 نهج متفرغ عن نهج سعد إبن أبي الوقاص. -

 سعد إبن أبي الوقاص.نهج  -

البحر 

 األزرق

نهجان متفرعان عن نهج إبن الجزار   -

)مقابل إتجاه المركب التجاري 

 "كارفور"(.

 نهج أميلكار و األنهج المتفرعة عنه. -

 نهج حنبعل. -

نهج متفرع عن نهج إين الجزار  -

 )مقابل مقهى دار زمان( .

نهج موازي لنهج حنبعـــــل ) يربط  -

 و نهج شارل ديقول(.العمارات 

نهج إبن رشيق: نهج محاذي  -

للوادي )يربط نهجي إبن الجزار       

 و شارل ديقول(.

األنهجج المتفرعجة عجن نهججج  

بجججن حجججزم األندلسجججي ونهجججج 

 شارل ديغول

 نهج أميلكار. -

 نهج إبن حزم األندلسي. -

الحججي المججوازي لججنهج إبججن رشججد )مقابججل مقهججى  -

 دار زمان (.

 

المرسى 

 نةالمدي

مفترق نهجي محمد علي والزين بن  -

 عاشور.

نهج سليمان بن سليمان )نهج الملعب  -

 سابقا(.

 نهج حاتم الطائي. -

 نهج المنجي سليم.  -

 نهج الملولي . -

 

 نهج الزين بن عاشور 

جزء من نهج الطيب 

 المهيري 

جزء من جزء من نهج 

 الجمهورية  

 نهج عبد العزيز الشتيوي.  -

 باش حانبه.نهج علي   -

 نهج المنجي سليم . -

 



)I دارية و المالية : إللجنة الشؤون ا               
 :  ( تحويل إعتماد داخل العنوان األول2  

توجب األمر إجراء حتويل  2016دة احلليب لفائدة عملتها ، وحيث أنه مل يّتم رصد إعتمادات للغرض ضمن ميزانية تصرف تعتزم بلدية املرسى التزود مبا  
 إعتماد بامليزانية ، وذلك على النحو التايل : 

 
                

اإلعتمادات 

 مستوى  التحويـالت اإلعتمادات     المرسمة

 
 بالميزانية بيـان المصاريف $$ $ فصل ق.ف ق ج ع

المبالغ المتعهد 

 بها
المبالغ 

 اإلعتمادات بعد     المتبقية للتعهد المدفوعة

 التحويل التخفيض الزيادة                         

 60956,000 22044,000   22044,852 60955,147 60955,148 83000,000 تأمين وسائل النقل   1 9 02.201   2   1 

 19264,000 736,000   736,010 19263,990 19263,990 20000,000 تأمين البناءات  3 9 02.201   2   1 

 452,000 548,000   548,000 452,000 452,000 1000,000 تأمين التجهيزات و المعدات  4 9 02.201   2   1 

 
1   2   02.201 11   

مصاريف تنظيف المقرات 

 اإلدارية 
13000,000 6400,000 4805,200 6600,000   6400,000 6600,000 

 4850,000 5150,000   5150,000 2003,962 4850,000 10000,000 تعليق و نشر اإلعالنات   18 02.201   2   1 

 0,000 1000,000   1000,000 0,000 0,000 1000,000 مصاريف اإلقامة 2 21 02.201   2   1 

 0,000 1000,000   1000,000 0,000 0,000 1000,000 مصاريف المهمات   22 02.201   2   1 

 95040,000 960,000   960,000 95040,000 95040,000 96000,000 اكساء العملة و أعوان اإلستقبال  2 23 02.201   2   1 

 0,000 1000,000   1000,000 0,000 0,000 1000,000 المنحة اليومية للتنقل 1 24 02.201   2   1 

 
 4750,000 5250,000   5250,000 924,000 4750,000 10000,000 تعويضات مختلفة   45 02.201   2   1

                               

 



   
 

         

 
                

اإلعتمادات 

 مستوى  التحويـالت اإلعتمادات     المرسمة

 
 بالميزانية بيـان المصاريف $$ $ فصل ق.ف ق ج ع

المبالغ المتعهد 

 بها
المبالغ 

 اإلعتمادات بعد     المتبقية للتعهد المدفوعة

 التحويل التخفيض الزيادة                         

 0,000 20000,000   20000,000 0,000 0,000 20000,000 شراء معدات صغيرة و صيانتها 2 34 02.202   2   1 

 
 0,000 25000,000   25000,000 0,000 0,000 25000,000 كراء المعدات 3 34 02.202   2   1

 
 27350,000 2650,000   2653,500 0,000 27346,500 30000,000 اإلعتناء عن طريق المناولة  2 44 02.202   2   1

 
 67500,000 7500,000   7500,000 22500,000 67500,000 75000,000 اإلعتناء عن طريق المناولة  2 45 02.202   2   1

 100000,000   100000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 مصاريف الوقاية الصحية   25 03.302   3   1 

 
1   5   05.500 3   

فوائد القروض المبرمة لدى 

صندوق القروض و مساعدة 

 الجماعات المحلية 
398000,000 397181,876 223731,013 818,124   762,000 397238,000 

 804000,000 100000,000 100000,000 120260,486     804000,000 الجـملة :               

  

 

 



 قرار المجلس البلدي  

 ، وذلك على النحو التايل :  بعد التداول  والنقاش ، صادق أعضاء جملس النيابة اخلصوصية احلاضرون على حتويل إعتماد داخل العنوان األول                 

                
اإلعتمادات 

 مستوى  التحويـالت اإلعتمادات     المرسمة

 
 بالميزانية بيـان المصاريف $$ $ فصل ق.ف ق ج ع

المبالغ المتعهد 

 بها
المبالغ 

 اإلعتمادات بعد     المتبقية للتعهد المدفوعة

 التحويل التخفيض الزيادة                         

 60956,000 22044,000   22044,852 60955,147 60955,148 83000,000 تأمين وسائل النقل   1 9 02.201   2   1 

 19264,000 736,000   736,010 19263,990 19263,990 20000,000 تأمين البناءات  3 9 02.201   2   1 

 452,000 548,000   548,000 452,000 452,000 1000,000 تأمين التجهيزات و المعدات  4 9 02.201   2   1 

 
1   2   02.201 11   

مصاريف تنظيف المقرات 

 اإلدارية 
13000,000 6400,000 4805,200 6600,000   6400,000 6600,000 

 4850,000 5150,000   5150,000 2003,962 4850,000 10000,000 تعليق و نشر اإلعالنات   18 02.201   2   1 

 0,000 1000,000   1000,000 0,000 0,000 1000,000 مصاريف اإلقامة 2 21 02.201   2   1 

 0,000 1000,000   1000,000 0,000 0,000 1000,000 مصاريف المهمات   22 02.201   2   1 

 95040,000 960,000   960,000 95040,000 95040,000 96000,000 اكساء العملة و أعوان اإلستقبال  2 23 02.201   2   1 

 0,000 1000,000   1000,000 0,000 0,000 1000,000 المنحة اليومية للتنقل 1 24 02.201   2   1 

 
 4750,000 5250,000   5250,000 924,000 4750,000 10000,000 تعويضات مختلفة   45 02.201   2   1

                               

 

   
 

 



        

 
                

اإلعتمادات 

 مستوى  التحويـالت اإلعتمادات     المرسمة

 
 بالميزانية بيـان المصاريف $$ $ فصل ق.ف ق ج ع

المبالغ المتعهد 

 بها
المبالغ 

 اإلعتمادات بعد     المتبقية للتعهد المدفوعة

 التحويل التخفيض الزيادة                         

 0,000 20000,000   20000,000 0,000 0,000 20000,000 شراء معدات صغيرة و صيانتها 2 34 02.202   2   1 

 
 0,000 25000,000   25000,000 0,000 0,000 25000,000 كراء المعدات 3 34 02.202   2   1

 
 27350,000 2650,000   2653,500 0,000 27346,500 30000,000 اإلعتناء عن طريق المناولة  2 44 02.202   2   1

 
 67500,000 7500,000   7500,000 22500,000 67500,000 75000,000 اإلعتناء عن طريق المناولة  2 45 02.202   2   1

 100000,000   100000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 مصاريف الوقاية الصحية   25 03.302   3   1 

 
1   5   05.500 3   

فوائد القروض المبرمة لدى 

صندوق القروض و مساعدة 

 الجماعات المحلية 
398000,000 397181,876 223731,013 818,124   762,000 397238,000 

 804000,000 100000,000 100000,000 120260,486     804000,000 الجـملة :               

  

 وفّوض اجمللس لرئيسه إختاذ اإلجراءات والتدابري الاّلزمة يف الغرض .

 

 



 


