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الّنصف بعد الزوال بقصر البلدية جلسة اجمللس البلدي يف  على الساعة الثانية و 2019 فيفري 12 ثالثاءإنعقدت يوم ال  

وحبضور السّيدات والسادة أعضاء اجمللس ، البلدية  ، رئيس حممد سليم احملرزي برئاسة السيد 2018لسنة  رّابعةدورته العاديّة ال
 2018ماي  09 املـؤرخ يف 2018لسنة  29 األساسي عدداآليت ذكرهم ، بعد توجيه إستدعاءات تطبيقا ملا يقتضيه القانون 

 ة  ، ووفقا للنص التايل :ــــــــــــّـــ املتعّلق مبجلة اجلماعات احمللي

 . إستدعاء  الموضوع :
 

و ذلك ،  2018لسنة  لرّابعة، أتشرف بإستدعائكم حلضور جلسة اجمللس البلدي يف دورته العاديّة ا وبعــــــــــــــــــــــــــــد       
 . بقصر البلديّة للّتداول( 14.30)  على الّساعة الثّانيـــــــــــة و الّنصف بعــــــد الّزوال 2019 فيفري 12 لثالثاءايــــــــــــــــوم 

 
 ، املساعدة األوىل لرئيس البلدية  السيدة نبيلة محــــــــــــــــــــزة -

 املساعد الثاين لرئيس البلدية ،  السيد عياض الزهار -
 

 ، رئيس جلنة الطفولة والّشباب والرياضة ، املساعد الرابع لرئيس البلدية  السيد رؤوف الشنويف  -

 السيد حممد ضياف الدريدي  -
 السيد حممد شراد             -

 السيد قيس النيقرو  -

                السيدة روضة الزاوشي رزق اهلل  -

 مستشار، رئيس دائرة قمرت ،
 مستشار ، رئيس دائرة املرسى الرياض ،    

 مستشار ، رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة ،
 والتعليم ،قافة والرتبية ستشارة ، رئيسة جلنة الفنون والثّ م

 

 مستشارة ، رئيسة جلنة شؤون املرأة و األسرة ، السيدة عائشة املهريي -

 مستشارة ، رئيسة جلنة اإلعالم والتواصل والتقييم ، السيدة مىن املطهري -
  



 السيد سليم الزلطين -
 

 

 

 السيد املعز بوراوي  -
 السيد فارس العّياشي -
                    السيدة فريال مسرية بوزيري -

   الطابع     السيد حممد نبيل صاحب -

 السيد حممد التيجاين بوعزيز  -

 السّيدة سهام عز الّدين -

 اآلنسة مىن خالص   -

 اآلنسة راقية الغريب  -

 السيدة لطيفة التّاجوري   -       
  السيد أمحد ريزا   -
                                                                                                   السيد أمين بن مسعود -

 ة والشغل وفاقدي السند وحامليؤون اإلجتماعيّ مستشار ، رئيس جلنة الشّ  
 اإلعاقة ، 

 
 

 ة ،هيئة العمرانيّ مستشار ، رئيس جلنة األشغال والتّ 
 

 ، مستشار ، رئيس جلنة املساواة و تكافؤ الفرص بني اجلنسني
 ، ةمستشار 

 

 ، مستشار
 ، مستشار
 ، ةمستشار 

 ،مستشارة 
   ، ةمستشار 
 ، ةمستشار 

 مستشار ،
     مستشار .

-  

 
 

 
 

 

 بعذر :تغّيب  و
 املساعد الثالث لرئيس البلدية ،            ياسني الرديسي  السيد -
    والتعاون  اإلدارية وإسداء اخلدماتمستشارة ، رئيسة جلنة الشؤون               السيدة رمي احلشيشة -

 ،الالّمركـــــزي ، رئيسة دائرة املرسى املدينة 
 ، مستشارة ، رئيسة دائرة سيدي داود     ة سرين اجلويينالسيدة شاذليّ  -
 مستشارة ، رئيسة دائرة البحر األزرق ،                اآلنسة زهور قريرة -

 

 ،ف ة ومتابعة التصرّ ة و اإلقتصاديّ ؤون املاليّ مستشار ، رئيس جلنة الشّ            السيد إلياس كشك  -
 ة واحلوكمة املفتوحة ،ة التشاركيّ مستشارة ، رئيسة جلنة الدميقراطيّ            اآلنسة إميان الفهري -
 مستشار ،   السيد حممد الطّيب املهريي  -
 .مستشار    السيد خالد شيبوب          -
 

  



 :   2018للمجلس البلدي لسنة  الرّابعةالّدورة العاديّة  حضركما 
 ،  السيد الكاتب العام 
 ، القابض البلدي 

 ، عدد من أعوان البلديّة 

 . عدد من املواطنني 
 

 

محمــــــــــــــد  اليت إفتتحها السيـــــــــــــــــــــــــــد  2018لسنة  الرّابعةإنعقدت جلسة اجمللس البلدي يف دورته العاديّة                
، ُمـــــــــرحبّا جبميع احلاضــــــــــــــــــرين مـــــــــــن أعضـــــــاء اجملـــــلس البلـــــدي والقابض سليم المحرزي رئيــــــــــــــــــس البلدية 

جدول األعمال الّتايل  إستعراض ةرئيــــــــــــس البلديّ  ذلك ، توىّل السيد إثرالبلدي و األعوان و املواطنني ، 
 : للّتداول فيه

 

 

I) : لجنة الشؤون المالّية و اإلقتصادّية و متابعة التصّرف 
 

إلستثماري البلدي ة تعبيد الطرقات املدرج ضمن الربنامج اـــطلب قرض إلجناز مشروع البنية األساسيّ  (1
 ،   2018لسنة 

 ال الوقيت للملك العمومي البلدي ،تنقيح معلوم اإلشغ (2 
 ضبط املعلوم اخلاص للوقوف بالّسوق األسبوعّية ، (3

 ( تراخيص األكشاك بامللك العمومي البلدي ،4 
 البناء ،على عدم تعليق رخص البناء حبضائر  خطّيةظيف تو ( 5
 املعروف باملقهى العالية ة للمحلّ تكميلي لعقد تسويغ أصل جتاري مبوجب الوكالة احلرّ  كتبإبرام  ( 6
، 
                  إسرتجاع مبلغ مايل . (7
 II)  تسوية الوضعّية العقارّية للجمعّية الّتونسّية لقرى األطفالSOS . قمرت 

 

 III(  النيجر ، حّي بوسلسلة الكائن بنهج  284تسوية الوضعّية العقارّية للمسكن عدد

 سابقا .

IV)  ّهيئة العمرانية :لجنة األشغال والت 



  ّجاري الكائن بنهج أمحد التليليهتيئة احملل الت .  
 

 

V) . تقرير نشاط اللّجان و الّدوائر البلدّية 

VI)  إّتفاقّية شراكة  . 03عرض عدد 
 

VII) حركة اجلوالن تنظيم  + باملدينةختصيص يوم دون سيارات )  متابعة قرارات المجلس البلدي
 .(  باملدينة

 

IVII) . إحداث لجان غير قاّرة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



I)   ّؤون الماليّة و اإلقتصاديّة و متابعة التصّرف :لجنة الش  
 

درج ضمن البرنامج  ة تعبيد الطرقـات الم  طلب قرض إلنجاز مشروع البنية األساسيّ ( 1
 :  2018اإلستثماري البلدي لسنة  

ة بتحسني ـــــحرصا على إعطاء دفع جديد للعمل البلدي وضمن مشاريع البنية األساسية املتعّلق      
رقات املدرج ضمن الربنامج ظروف عيش متساكين املنطقة البلديّة ، تعتزم بلدية املرسى إجناز مشروع تعبيد الطّ 

طبقا للربنامج د  1.018.582لفة مجليّــــــــــــــــة قدرها مبختلف الدوائر البلدية بك 2018اإلستثماري البلدي لسنة 
 املصاحب ووفقا للخطّة الّتمويلّية الّتاليــــــة : 

 د   68.582                        : متويل ذايت  -
 د  100.000: متويل ذايت) مساعدة غري موظّفة (  - 

  د 850.000    قـــــــــــــــــرض :                    - 
                 

واملعروض على أنظار املكتب البلدي املوافقة على طلب قرض من صندوق القروض ومساعدة اجلماعات 
 احمللّية إلجناز هذا املشروع طبقا للخطّة الّتمويلية املشار إليها أعاله والربنامج املصاحب هلذا.

 

 رأي المكتب البلدي
 

رض من صندوق القروض ـــــــــــــــــــــأعضاء املكتب البلدي احلاضرون على طلب ق ، وافقعد الّنقاش ــــب     
 2018مشروع تعبيد الطرقات املدرج ضمن الربنامج اإلستثماري البلدي لسنة  ومساعدة اجلماعات احمللّية إلجناز

طبقا للربنامج املصاحب ووفقا للخطّة الّتمويلّية د  1.018.582مبختلف الدوائر البلدية بكلفة مجليّــــــــــــــــة قدرها 
 الّتاليــــــة : 

 د   68.582                          : متويل ذايت  -
 د  100.000   :متويل ذايت) مساعدة غري موظّفة (  - 
 . د 850.000          قـــــــــــــــــرض :                   - 

 
 . 2018مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الرّابعة لسنة    



 البلديقرار المجلس  
 

، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على طلب قـــــــــــــــــــــرض من صندوق القروض عد الّنقاش ــــب     
 2018مشروع تعبيد الطرقات املدرج ضمن الربنامج اإلستثماري البلدي لسنة  ومساعدة اجلماعات احمللّية إلجناز

طبقا للربنامج املصاحب ووفقا للخطّة الّتمويلّية د  1.018.582مبختلف الدوائر البلدية بكلفة مجليّــــــــــــــــة قدرها 
 الّتاليــــــة : 

   د   68.582                          : متويل ذايت  -
 د 100.000  : متويل ذايت) مساعدة غري موظّفة (  - 

 . د 850.000                              قـــــــــــــــــرض :      -                
 

 

 تنقيح معلوم اإلشغال الوقتي للملك العمومي البلدي : (2
 

 

و قاعات الّشاي مبراجعة املعلوم املوّظف احملاّلت الّتجاريّة على غرار املقاهي حيث طالب العديد من أصحاب 
عليهم بعنوان اإلشغال الوقيت للطّريق العام الّذي إعتربوه ُمشطّا مقارنة باملداخيل اليّت ُُيّققوهنا من إستغالل 

 الّرصيف خاّصة بعد إرتفاع عدد احملاّلت املماثلة .
  2016جوان  13املؤرخ يف   2016ة ـــــــــــــــــــــــلسن  805 ألمر احلكومي عدداضي ــــــــو حيث يقت    
ص ق بضبط تعريفة املعاليم املرخّ املتعلّ  1998 جويلية 13 يف املؤرّخ 1998 لسنة 1428 املنّقح لألمر عددو 

معلوم اإلشغال الوقيت للطّريق العام من طرف أصحاب املقاهي تعريفة  ستخالصها أنّ للجماعات احمللية يف إ
طاعم و الّنصبات و كّل شخص يتعاطى نشاطا يف إطار منشأة غري قارّة تضبط بإعتبار حّد أدىن يساوي و امل

سبتمرب  27خ يف املـــــــــــــــــــــؤرّ  855البلدي عدد عن املرت املربّع يف اليوم ، و حيث يقتضي القرار  مي 150
 املذكور أعاله أّن معلوم اإلشغال الوقيت للطّريق العام : تطبيقا لألمر احلكومي الّذي جاء  2016

 عن املرت املربّع يف اليوم بالّنسبة للمرسى املدينة و مرسى الّشاطئ ، مي 300* 
 عن املرت املربّع يف اليوم بالّنسبة للمناطق الّشعبّية و الّدوائر، مي 200* 
سبتمرب  27املـــــــــــــــــــــؤرخ يف  855البلدي عدد القرار  تنقيح أعضاء املكتب البلدياملعروض على أنظار        

 ، و ذلك بإختيار أحد الفرضّيات الّتالية :  2016



 إعتماد الّنشاط عوضا عن املكان ، و ذلك بتخفيضه بالّنسبة للمقاهي الّشعبّية على :  الفرضّية األولى
 ّل احملاّلت ـــــــــلك فقطاليوم ، مع تطبيق املعلوم ملّدة سّتة أشهر /2م/مي 150الّنحو الّتايل : 

  .مـــــــــــــــــن خالص املعلوم اجلديد 2018و  2017و متكني من ختّلدت بذّمتهم ديون بعنوان سنيت 
 

  تطبيق تعريفة قدرها ::  الفرضّية االثّانية 
 اليوم للمقاهي الشعبّية ، /2م/ مي 170* 
، مع إعتمادها كامل  لكّل احملاّلت املستغّلة كمقاهي ) شعبّية + قاعة شاي (اليوم  /2م/ مي 500* 

 الّسنة أو خالل املّدة اليّت يتّم إستغالهلا فعال .
 للحـــــــــــّد من اليوم ، و ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــك /2م/ مي 500الرّتفيع يف املعلوم لُيصبح :  : الثّالثة الفرضّية ا

 اإلستغالل املفرط للّرصيف .
 

 

 رأي المكتب البلدي
 

خالل الدورة العاديّــــــــــــة الرّابعــــــــــة  مّت إرجاء الّنظر يف تنقيح معلوم اإلشغال الوقيت للملك العمومي البلدي      
 . 2018للمجلس البلدي لسنة 

 البلديقرار المجلس  
 

تنقيح معلوم اإلشغال الوقيت الّنقاش ، قّرر أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون إرجاء الّنظر يف عد ـــــب        
إىل حني إعداد جلنة الّشؤون املالّية و اإلقتصاديّة و متابعة التصّرف لكرّاس شروط  للملك العمومي البلدي

 . البلدي  جمللس إنعقاد دورة  ا داء الرّأي ، و ذلك قبليف الغرض و عرضها على أعضاء اجمللس البلدي إلب

  : ضبط المعلوم الخاص للوقوف بالّسوق األسبوعيــّة( 3
 

 

د املعلوم اخلاص للوقوف بالسوق بطلب متكينها من القرار الذي ُيدّ  "  Elite Escorte " مت شركة تقدّ     
للجماعة احمللية توظيف معلوم خاص "ميكن : من جملة اجلباية احمللية  69األسبوعية طبقا ملا ينص عليه الفصل 

للوقوف يالنسبة لألسواق اليومية واألسبوعية والظرفية تضبط تعريفته بقرار من اجلماعة احمللية املعنية بعد موافقة 
 سلطة اإلشراف إذا أفضى تطبيق املعلوم العام للوقوف إىل مقادير ال تتناسب مع مصاريف التصرف يف السوق".



  : مع العلم أنّ       

 سبتمرب 27ؤرخ يف ـــــــــــــــــــــامل 855 د مبقتضى القرار البلدي عدداملعلوم العام للوقوف بالسوق األسبوعية حمدّ *   
املؤرخ يف   2016لسنة   805 للمرت املربع يف اليوم  وذلك تطبيقا لألمر احلكومي عددمي  150بــــــــــــ  2016

املتعلق بضبط   1998 جويلية 13ي ــف ؤرّخــــــــــــامل 1998 لسنة 1428 عدداملنّقح لألمر و  2016جوان  13
تعريفة املعلوم العام للوقوف  ستخالصها والذي ينص على أنّ ص للجماعات احمللية يف إتعريفة املعاليم املرخّ 

يف اليوم مبقتضى قرار عن املرت املربع  د 0,150 وبنيد  0,075 باألسواق اليومية واألسبوعية والظرفية تضبط بني
 بلدي.

 د. 329.600،000 : 2019مبلغ لزمة السوق األسبوعية لسنة *    
 :املعلوم على الوزن والكيل العموميني كما يليأعاله كما ضبط األمر املذكور 

 ، عن القنطار الواحد والوزنة د,0 120 : الوزن ▪
 ، ة الواحدةعن اهلكتولرت الواحد والعمليّ  د ,1200 :الكيل ▪
 سبة للزيت.ة الواحدة بالنّ عن اهلكتولرت الواحد والعمليّ  : د,0 20 0 ▪

 

ركة رغم واملعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء رأيهم خبصوص إمكانية اإلستجابة لطلب الشّ     
 .للوقوف بالّسوق األسبوعّية  روط على املعلوم اخلاصنصيص صلب كراس الشّ عدم التّ 

 

 البلديرأي المكتب   
 

ضبط املعلوم اخلاص للوقوف ، قّرر أعضاء املكتب البلدي احلاضرون إرجاء الّنظر يف  عد الّنقاش و الّتحاورــــب    
إىل حني التأّكد من إحرتام الّشركة املستلزمة لكّل الّشروط املنصوص عليها بكرّاس شروط  بالّسوق األسبوعيــّة

 الّلزمة و القيام بدراسة يف الغرض .
 البلديرار المجلس  ق

 

والكيل   املعلوم على الوزن عن  التخّلي الّتداول ، قّرر أعضاء اجمللس البلدي احلاضرونعد الّنقاش و ــــب     
  2016جوان  13املؤرخ يف   2016لسنة   805 احلكومي عدد املضبوط باألمر العموميني

املتعلق بضبط تعريفة املعاليم  1998 جويلية 13ي ــف ؤرّخــــــــــــامل 1998 لسنة 1428 املنّقح لألمر عددو 
 ): ستخالصهاص للجماعات احمللية يف إاملرخّ 

 ، عن القنطار الواحد والوزنة د,0 120 : الوزن ▪



 ، ة الواحدةعن اهلكتولرت الواحد والعمليّ  د ,1200 :الكيل ▪
 سبة للزيت(ة الواحدة بالنّ عن اهلكتولرت الواحد والعمليّ  : د,0 020 ▪

ؤرخ ـــــــــــــــــــــامل 855 د مبقتضى القرار البلدي عدددّ احملاملعلوم العام للوقوف بالسوق األسبوعية على  المحافظةو 
املشار إليه أعاله ، كما  للمرت املربع يف اليوم وذلك تطبيقا لألمر احلكوميمي  150بــــــــــــ  2016 سبتمرب 27يف 

للوقوف بالّسوق األسبوعّية بإعتماد املساحة قدره :  توظيف معلوم خاصّ ضرون قّرر أعضاء اجمللس البلدي احلا
معلوم )  اليوم /2م /مي 150اليوم ، حبيث يكون جمموع معلوم الوقوف بالّسوق األسبوعّية :  /2م / مي 600
 2019اليوم  ، و ذلك بالّنسبة للزمة سنة  /2م / مي 750( =   خاصمعلوم ) اليوم  /2م / مي 600( +  عام

 . فقط
 

 

 تراخيص األكشاك بالملك العمومي البلدي : (4
 

 

 قصد تسوية وضعيّاهتــــــم  بصفة فوضويّة ّدم هبا أصحاب األكشاك املرّكزة ـــللمطالب اليّت تقتبعا    
و احلصول على الرّتاخيص املستوجبة ، املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء الرأي يف املقرتحات 

 الّتالية : 
ة متّثل ة ألصحاهبا للتأّكد من أّن األكشاك املستغلّ * املوافقة على هذه املطالب شريطة  إجراء حبوث إجتماعيّ 

 ، الوحيدمورد رزقهم 
* املوافقة على منح رخص تركيز أكشاك جديدة بكامل املنطقة البلديّة بعد ضبط املعايري الاّلزم توّفرها يف 

غل ة والشّ اعيّ ؤون اإلجتمجلنة الشّ أصحاب املطالب تتّم املصادقة عليها من طرف اجمللس البلدي ) مقرتح 
 اإلعاقة ( ، وفاقدي السند وحاملي

وحيد د إىل السيّ  الصغير بلخير صاحبها للملك العمومي البلدي تويفّ تعويض رخصة اإلشغال الوقيت * 
  له تسويغ الكشك قبل أن يتوىّل الورثة رفع قضية ضّده وطرده. ه سبقنظرا ألنّ  الدشراوي

 

   



 رأي المكتب البلدي

 اآلراء بني أعضاء املكتب البلدي احلاضرون ، و متثّلت عموما يف : تباينت             
  املطالب  فــــــــــــــــــــرز اقةــــــد وحاملي اإلعــــــــــــــــــالّشؤون اإلجتماعّية والّشغل وفاقدي السن جلنةتويّل 

و حتديد قائمة احلاالت اإلجتماعّية اليّت تتوّفر فيها شروط احلصول على تراخيص تركيز األكشاك مع 
ؤون اإلجتماعّية ، و تويّل جلنة األشغال و الّتهيئة العمرانّية اإلستئناس باملعايري احملّددة من قبل وزارة الشّ 

 ضبط أماكن تركيز األكشاك اجلديدة املطلوبة ، على أن تتوىّل جلنة الّشؤون املالّية و اإلقتصاديّة 
 و منها إسناد الرّتاخيص ، و متابعة التصّرف عرض املوضوع على مصادقة اجمللس البلدي

 أصحاب األكشاك املنتصبة بصفة فوضويّة بالّدائرة البلديّة املرسى الرّياض  اإلكتفاء بتسوية وضعّية
أماكن األكشاك املوجودة بنهج اهلادي  حالة حبالة دون منح تراخيص جديدة و الّنظر يف إمكانّية تغيري

 ، و ذلك بتعويضها هبياكل جديدة،  شاكر و هتذيب مظهرها اخلارجي

  باملرسى املدينة ،اإلعرتاض على إضافة أكشاك جديدة 

  تسوية وضعّية أصحاب األكشاك املنتصبة بصفة فوضويّة باملنطقة البلديّة حالة حبالة مع إضافة أكشاك
 جديدة بإعتماد منوذج موّحد هلا يتّم إعداده من قبل طلبة املعهد العايل للفنون اجلميلة بتونس ،

 يع األكشاك املنتصبة باملنطقة البلديّة بالرّتفيع مراجعة معلوم اإلشغال الوقيت للطّريق العام بالّنسبة جلم
 فيه ،

  رفض تسوية وضعّية أصحاب األكشاك املنتصبة بصفة فوضويّة باملنطقة البلديّة و حماولة إجياد حلول
 بديلة للحاالت اإلجتماعّية الرّاغبة يف تركيز أكشاك ،

 خصوص األكشاك املنتصبة فوضويّا العمل على احملافظة على املظهر اجلمايل ملنطقة البحر األزرق يف 
 بالسوق املتواجدة باملنطقة ، مع إقرتاح تركيز سوق يومّية أو أسبوعّية هبـــا ،

   ضرورة هتيئة البنية األساسية ملنطقة البحر األزرق قبل أّي حديث عن تسوية وضعّية أصحاب
 األكشاك املنتصبة بصفة فوضويّة باملنطقة ،

 شاك املنتصبة بصفة فوضويّة مبنطقة قمرت حالة حبالة ، مع إقرتاح تركيز تسوية وضعّية أصحاب األك
 ة ،ــــّــــ أكشاك جديدة لبيع منتوجات الّصناعات الّتقليديّة بكامل املنطقة الّسياحي

 دة ، مع تسوية وضعّية ــــــإقرتاح إجياد حلول أخرى للحاالت اإلجتماعّية دون إضافة تركيز أكشاك جدي
 ك املنتصبة بصفة فوضويّة باملنطقة البلديّة ،أصحاب األكشا



  ضرورة حلول البلديّة حمّل اهلياكل اليّت كانت تساعد احلاالت اإلجتماعّية ، و ذلك بتسوية وضعّية
اخيص جديدة ملن يستحّقها أصحاب األكشاك املنتصبة بصفة فوضويّة باملنطقة البلديّة و إسناد تر 

 هم ،دون غري 

  املؤّسسات اإلقتصاديّة يف دعم جمهودات البلديّة ملساعدة احلاالت اإلجتماعّية.ضرورة تشريك 
 

 هذا ، و مّت اإلتّفاق على مزيد التعّمق يف املوضوع من طرف الّلجان البلديّة املختّصة .            
 

 البلديقرار المجلس  
 

تراخيص األكشاك بامللك  إرجاء الّنظر يف إسنادالّنقاش ، قّرر أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون عد ـــــب        
إىل حني إعداد جلنة الّشؤون املالّية  2019خالل الّدورة العاديّة األوىل للمجلس البلدي لسنة العمومي البلدي 

 ة والشغل وفاقديؤون اإلجتماعيّ الشّ  و اإلقتصاديّة و متابعة التصّرف و جلنة األشغال و الّتهيئة العمرانّية و جلنة
الفرضّيات املمكنة و اليّت من شأهنا ضمان املالءمة بني املصاحل  تقرير مفّصل حول اإلعاقة  السند وحاملي

  .املكتسبة و املساواة بني مجيع احلاالت و محاية حّق املرتّجلني يف الّسري على الّرصيف 

 على عدم تعليق رخص البناء بحضائر البناء :  خطيّةتوظيف  ( 5 

على خطّية  توظيفاألشغال و الّتهيئة العمرانّية إقرتحت جلنة يف نطاق التصّدي لظاهرة البناء الفوضوي ،     
من جمّلة اجلماعات  (  05 مطّة عدد)  137عمال مبقتضيات الفصل  عدم تعليق رخص البناء حبضائر البناء

  املخالفات العمرانّية .مراقبة ، و ذلك هبدف تسهيل عمل أعوان الّشرطة البلديّة يف جمال احمللّية 
 

 

  



 البلديقرار المجلس  
 

الّنقاش ، قّرر أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون إعداد املصاحل الفنّية لنموذج ُموّحد للالّفتة عد ـــــب         
 املطالبة بتعليقها و اليّت حتمل وجوبا عدد رخصة البناء و تارخيها .

عدم تعليق رخص باإلمجاع على مبلغ اخلطّية املوظّفة على  و صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون    
، على أن ال توّظف اخلطّية إاّل بعد صدور تنبيه للمخالف ، مع  د 150و املتمّثل يف :  البناء حبضائر البناء

 إصدار قرار بلدي يف الغرض يتّم نشره قصد إعالم العموم به و إرفاقه برخصة البناء . 
 

  لّ ــــــــــــوجب الوكالة الحرّة للمحــــــــــغ أصل تجاري بمــــــإبرام كتب تكميلي لعقد تسوي  (6
 ة :ــــــــــعاليالمعروف بالمقهى ال

ستقر على ملك بلدية املرسى مجيع األصل التجاري املعروف باملقهى العالية جبميع عناصره املادية إ حيث        
ملك جويدة "املسمى    89591موضوع الرسم العقاري عدد  للبلديةاجع بامللك واملعنوية واملستغل بالعقار الرّ 

 .2م 597الذي ميسح  و 2011جانفي  14الكائن بشارع "
وأعادت تسويغ األصل التجاري مبوجب  "السعادة"قامت البلدية بإهناء العالقة التعاقدية مع شركة  وحيث    

  2017جوان  02خ ــــــــــــــــة عمومية ومت إبرام العقد بتاريعن طريق بتّ  ياسين السكرانيالوكالة احلرة لفائدة السيد 
لسنة و إيداع املداوالت لدى والية تونس قصد املصادقة عليها  يف مرحلة أوىل طبقا للقانون األساسي للبلديات 

الثة أشهر ل يف معّينات التسويغ للثّ بعد أن مّت خالص مبلغ القسط األول واملتمثّ  و، . و يف مرحلة ثانية  1975
 ردّ ة أفرزت مبلغ تسويغ سنوي قُ أن البتّ و  والية ، علمامتت إحالة العقد على ال(  د000,102.375)األوىل 

ة مبلغ ؤون العقاريّ وزارة أمالك الدولة والشّ اإلدارة العاّمة لإلختبارات برت بعد أن قدّ  د000,409.500 بـــــــ 
 يف السنة. د000,147.000سويغ اإلفتتاحي بـــــ التّ 
دون مصادقة و دونالوايل أرجع املداوالت والعقد   السيدأنّ  ، إالّ  ةالقانونيّ غ اجلديد باحملل بالطرق حتويز املتسوّ  ومتّ 

ذكر األسباب ، وذلك بعد مراسالت عديدة واجتماعات مبقر الوالية هدفها تقدمي توضيحات حول وثائق امللف 
 واحلّث على املصادقة يف آجال معقولة.



له  نتخاب جملس بلدي جديد أقرّ  إوحيث متّ ، وبعد صدور جملة اجلماعات احمللية ودخوهلا حيز التنفيذ    
املنعقدة  2018ستثنائية لسنة يف دورته اإل هعرض املوضوع على أنظار  ، متّ  ةالدستور والقانون صالحيات هامّ 

غ السيد ياسني وذلك بدعوة املتسوّ ، ة ة الكرائيّ ر تسوية الوضعيّ الذي قرّ   2018نوفمرب  29اخلميس بتاريخ 
 شاط وإبرام عقد تكميلي يف الغرض.كراين لتسجيل العقد ومباشرة النّ السّ 

وقام بالتخّلي عن القضية املرفوعة من قبله واملضّمنة حتت عدد  غ للقرار املذكورث إستجاب املتسوّ وحي    
إلزام البلدية بآداء قيمة الّتعويضات املنجرّة عن اخلسارة باحملكمة اإلبتدائية بتونس واليت يطلب مبقتضاها  83075

 (.د000,2.000.000الّناجتة عن التأخري يف إنطالق النشاط واليت قّدرها بإثين مليون دينــار)
م بطلبات جديدة أمهها تأخري سريان املفعول املايل للعقد ومدته إىل حني إعادة إدخال التحسينات وحيث تقدّ     

لى احملل اليت تأخر إجنازها بفعل القضايا املنشورة لدى احملاكم من قبل املتسوغة السابقة وكذلك لعدم الضرورية ع
ة واليت من شأهنا أن ختل وكذلك احلط من الزيادة السنوية املشطّ  على املداولة والعقد يف اإلبان ، مصادقة الوايل

 بالتوازنات املالية للعقد. 
لعقد تسويغ أصل جتاري مبوجب واملعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي مشروع كتب التسويغ التكميلي    

الوكالة احلرة للمحل املعروف "املقهى العالية" والذي يتضمن حتوير صفة املتسوغ من شخص طبيعي إىل شخص 
 معنوي )شركة( و كذلك حتوير الفصول التالية:

من عقد التسويغ املتعلق ببداية السريان التعاقدي والفعلي حيث سيكون بداية من غرة  الفصل الثاني -
 .2019ماي 

واحتساب املبلغ  2019املتعلق ببداية السريان املايل للعقد حيث سيكون بداية غرة ماي  الفصل الثالث -
ألشهر  كتسبقة عن معينات التسويغ 2017ماي  23بتاريخ  10303املدفوع مبقتضى الوصل عدد 

 . 2019جويلية  جوان، ماي،
( كل ثالث سنوات  % 10واملتعلق بالرتفيع يف معني الكراء السنوي بنسبة عشرة باملائة ) الفصل الرابع -

 يقع احتساهبا عن األصل عوضا عن احتساهبا بصفة تراكمية.
باملقهى العالية الكائن املتعلق مبحل خمابرة املتسوغ وهو املكرى : احملل املعروف  الفصل الثاني والعشرين -

 جانفي باملرسى املدينة ومبقر الشركة الكائن بــــــــ............. 14بشارع 



واملسجل بالقباضة املالية باملرسى  2017جوان  02وتبقى مجيع بنود العقد األصلي الرابط بني الطرفني واملؤرخ يف 
  بتاريخ ..... حتت عدد .............. على حالتها سارية املفعول.

 قرار المجلس البلدي

لعقد تسويغ مشروع كتب التسويغ التكميلي  الّنقاش ، وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون علىعد ـــــب      
عروف "املقهى العالية" والذي يتضّمن حتوير صفة املتسوغ من شخص أصل جتاري مبوجب الوكالة احلرّة للمحل امل

 طبيعي إىل شخص معنوي )شركة( و كذلك حتوير الفصول التالية:
من عقد التسويغ املتعلق ببداية السريان التعاقدي والفعلي حيث سيكون بداية من غرة  الفصل الثاني -

 .2019ماي 
واحتساب املبلغ  2019املتعلق ببداية السريان املايل للعقد حيث سيكون بداية غرة ماي  الفصل الثالث -

كتسبقة عن معينات التسويغ ألشهر  2017ماي  23بتاريخ  10303املدفوع مبقتضى الوصل عدد 
 . 2019ماي، جوان، جويلية 

( كل ثالث سنوات  % 10ئة )واملتعلق بالرتفيع يف معني الكراء السنوي بنسبة عشرة باملا الفصل الرابع -
 يقع احتساهبا عن األصل عوضا عن احتساهبا بصفة تراكمية.

املتعلق مبحل خمابرة املتسوغ وهو املكرى : احملل املعروف باملقهى العالية الكائن  الفصل الثاني والعشرين -
 جانفي باملرسى املدينة ومبقر الشركة الكائن بــــــــ............. 14بشارع 

واملسجل بالقباضة املالية  2017جوان  02أن تبقى مجيع بنود العقد األصلي الرابط بني الطرفني واملؤرخ يف على 
  . باملرسى بتاريخ ..... حتت عدد .............. على حالتها سارية املفعول

  : مبلغ مالي    إسترجاع  )7
  

 لسنة 11 من جملة اجلباية احمللية الصــــادرة مبقتضى القانون عـــــــــــــــــــــــــــــــدد 34و 28إستنــــــادا ألحكام الفصلني    
والّلذان ينّصان على أنّه ميكن إسرتجاع املبالغ املدفوعة خطأ أو دون موجب  1997فيفري  03املؤرخ يف  1997

بعنوان املعلوم على العقارات املبنية وغري املبنية وكذلك اخلطايا املتعّلقة به بعد تقدمي مطلب يف الغرض إىل اجلماعة 
 احمللّية.



املبنية  العقاراتقد تقّدم مبطلب يف إسرتجاع أموال بعنوان املعلوم على حمّمد سليم العزّايب  وحيث أّن املدعو
 2019جانفي  23بتاريخ  1629مرّتني إىل مصاحل القباضة البلديّة ) الوصل عدد  2018دفعها خطأ عن سنة 

:   بلغ، امل 2018جانفي  16بتاريخ  1025و الوصل عدد  2019و  2018عن سنيت  د  240 , 570 :بلغ ، امل
 ( . 2018عن سنة   د  285,120

 
 

مائتان وقدره  املايل املدفوع خطأ البلدي املوافقة على إرجاع املبلغ اجمللسواملعروض على أنظار أعضاء 
  لصاحب مطلب إسرتجاع األموال املذكور أعاله .( د   285,120مّليما )120و مخسة و مثانون دينارا و

 البلدي  قرار المجلس
 

 
 

املايل املدفوع خطأ من طرف  إرجاع املبلغ الّنقاش ، وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون علىعد ـــــب      
، حيث مّت دفعه مرّتني إىل مصاحل  2018عن سنة  املبنية العقاراتبعنوان املعلوم على  السّيد حمّمد سليم العزّايب

  2018عن سنيت  د  240 , 570 :، املبلغ  2019جانفي  23بتاريخ  1629القباضة البلديّة ) الوصل عدد 
مائتان وقدره (  2018عن سنة   د 285,120، املبلغ : 2018جانفي  16بتاريخ  1025و الوصل عدد  2019و 

 ( .د 285,120مّليما )120و مخسة و مثانون دينارا و
 

II)   تسوية الوضعيّة العقـاريّة للجمعيّة الّتونسيّة لقرى األطفـالSOS : قمرت 
 

 

مستخرجة  64دد ـــــــــــ، أحالت بلدية املرسى قطعة أرض ع 1993جويلية  16عقد إحالة مؤرخ يف مبقتضى      
 م.م لفائدة اجلمعّية الّتونسية لقرى األطفال  30205كائنة بقمرت القرية و متسح   7042من الّرسم العقاري عدد 

SOS قمرت. 
ختلفة من طرف ديوان قيس األراضي و املسح العقاري أّن قطعة و حيث تبنّي بعد إعداد مثال األشغال امل     

 م.م .30210) هتّم تقسيم األطّباء( و متسح  64عوضا عن  65األرض املفّوت فيها حتمل عدد 
 SOSء على مطلب اجلمعّية الّتونسية لقرى األطفال بناو املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي و     

وية الوضعّية العقارية لقطعة األرض احملالة  لصاحلها ، و ذلك بإبرام كتب توضيحي يوّضح املوافقة على تس قمرت
 عددها ، مساحتها و حدودها.

  



 أي المكتب البلدير 

الّنقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على تسوية الوضعّية العقارية لقطعة األرض احملالة من عد ـــــب
 SOSلفائدة اجلمعّية الّتونسية لقرى األطفال   1993جويلية  16عقد إحالة مؤرخ يف مبقتضى طرف البلديّة 

ح ــحي يوضّ ــكائنة بقمرت القرية ، و ذلك بإبرام كتب توضي  7042و املستخرجة من الّرسم العقاري عدد  قمرت
 م.م ( و حدودها . 30210، مساحتهـــــــــــــــا ) (64عوضا عن  65عـــــــــــــــددها )
 . 2018مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الرّابعة لسنة    

 البلديقرار المجلس  
 

الّنقاش ، وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على تسوية الوضعّية العقارية لقطعة األرض احملالة من عد ـــــب 
 SOSلفائدة اجلمعّية الّتونسية لقرى األطفال   1993جويلية  16عقد إحالة مؤرخ يف مبقتضى طرف البلديّة 

كائنة بقمرت القرية ، و ذلك بإبرام كتب توضيـــحي يوّضــح   7042و املستخرجة من الّرسم العقاري عدد  قمرت
 م.م ( و حدودها . 30210، مساحتهـــــــــــــــا ) (64عوضا عن  65عــددها )

 

III(   ّي الّرياض  ـــــــجر حـــــــــــــيالكائن بنهج النّ   284تسوية الوضعيّة العقـاريّة للمسكن عدد
 : بوسلسة سابقـا

 

 

جوان  02بتاريــــــــخ  4808بنـــــــــــــاء على طلب مقّدم من طرف ورثة املرحوم عبد القادر الوساليت عدد     
هنج النيجر حي بوسلسلة  284يف املنزل عدد   1967سنة  تت لهة املرسى أن فوّ ي سبق لبلديّ و الذّ  2017

 ته  .د بذمّ د املبلغ املتخلّ ـــــ قبل تسديو حيث أن املذكور تويفّ  ،سابقـــــــــــا 

عبد القادر الوساليت  جوع إىل امللف اخلاص باملسكن املشار إليه أعاله ، إّتضح أن أرملة املرحوموبالرّ 
محودة بن علي الشارين قامت بتسديد باقي املبلغ و ذلك حسب األصوالت املرفقة بامللف إال ة بنت املسماة هنيّ 

 حترير عقد بيع من طرف البلدية يف الغرض. ا مل تستكمل باقي إجراءات العقد حيث مل يتمّ أهنّ 



د بيع و املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على إستكمال باقي إجراءات حترير عق     
الكائن بنهج النيجر حي الرياض حاليّا بوسلسلة سابقا للورثة ، وذلك أسوة ببقّية متساكين   284للمسكن عدد 

 احلي.

 رأي المكتب البلدي

إستكمال باقي إجراءات حترير عقد بيع بعد الّتداول و الّنقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على 
حي الرياض حاليّا بوسلسلة سابقا فائدة ورثة املرحوم عبد القادر  الكائن بنهج النيجر 284للمسكن عدد 

 الوساليت ، و ذلك لسداد كامل مبلغ البيع و أسوة ببقّية متساكين احلّي.

      .2018مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الرّابعة لسنة   

 قرار المجلس البلدي
 

إستكمال باقي إجراءات حترير عقد البلدي احلاضرون على  اجمللسبعد الّتداول و الّنقاش ، وافق أعضاء     
يجر حي الرياض حاليّا بوسلسلة سابقا فائدة ورثة املرحوم عبد القادر الكائن بنهج النّ  284بيع للمسكن عدد 

 ين احلّي.الوساليت ، و ذلك لسداد كامل مبلغ البيع و أسوة ببقّية متساك

IV)  ّة :ـــهيئة العمرانيّ لجنة األشغال والت 
  ليليتهيئة المحل الّتجاري الكائن بنهج أحمد التّـ : 

ليلي قامت بتسويغه للسّيد وكيل شركة األلعاب لك  البلدية احملل الّتجاري الكائن بنهج أمحد التّ مت   
، بعد أن قام بشراء األصل الّتجاري  2011أفريل  11" مبقتضى العقد املؤرخ يف  GoldenToysة "الذهبيّ 

ايلي الذي كان يتعاطى نشاط صناعة النجارة ، ونظرا للحالة السيئة اليت كان عليها من السيد محادي النّ 
احملل واليت تُعيق املتسوغ عن ممارسة النشاط اجلديد ، قّدم وكيل الشركة مطلبا قصد الرّتخيص له للقيام 

مارس  22ــــجنة الفنية ، وبتـــــــــــــــــــــــــاريخ بإصالحات للبناية وقّدم ملّفا فّنيا يف الغرض تــّم رفضه من قبل اللــــــــــــــــ
قصد صيانة البناية  4052ركة على البلدية بواسطة حمضر عدل منّفذ حتت عدد نّبه وكيل الشّ  2012

إستحالة ممارسة التجارة وهي على تلك احلالة ، ُمضيفا أنّه سيلتجئ بوصف البلدية مالكة للجدران ُمبّينا 
 مصحوبة بصور. 10306لة عدم اإلستجابة ، ودعم التنبيه باملعاينة عدد للقضاء يف حا



و يتضّمن التّنبيه  10581 حتت عدد 2016فيفري  01 قام بتنبيه آخر بواسطة عدل منّفذ بتاريخ مث
ضرورة صيانة احملل ويف خالف ذلك سيتوىل املتسوّغ هتيئة احملل على نفقته والّرجوع على البلديّة جلرب 

 األضرار اليت حلقته جرّاء عدم ممارسة نشاطه الّتجاري.
تطلب  3302ركة حتت عدد وّجهت البلدية مراسلة لوكيل الشّ  2018فيفري  21وحيث أنّه بتاريخ  

قّدم وكيل  2018مارس  05 قصد هتيئة احملل على نفقته اخلاّصة ، وبتاريخ ضاها تقدمي ملف فيّن مبقت
 الشركة ملّفا فّنيا للرّتميم مت رفضه الحقا من الّلجنة الفّنية لرخص البناء .

، مّتت مراسلة وكيل الشرّكة من قبل املعتمد ، رئيس النيابة اخلصوصية قصد  2018ماي  14وبتاريخ 
ُخّصصت  2018فيفري  16الرّتخيص له برتميم احملل على نفقته اخلاّصة وذلك إثر إنعقاد جلسة بتاريخ 

 للغرض ، إالّ أنّه مل يقم بالّتهيئة ألن ملّفه مل يُعرض على الّلجنة الفّنية .
مطلبا إلعادة الّنظر يف امللف الفيّن للّتهيئة بإعتبار  2018ديسمرب  05غ قّدم بتاريخ وحيث أن املتسوّ   

 إنتخاب جملس بلدي جديد .
ة كما أن املتسوّغ ُحرم من ممارسة نشاطه وحيث أّن البناية أصبحت تشّكل خطرا على األجوار وعلى املارّ   

 التجاري .
 سويغ ،فع من قيمة ُمعينات التّ وحيث أّن إعادة هتيئة احملل من شأنه أن ير   
ابق السفلي املقدرة جارة يف حدود مساحة الطّ هيئة العمرانّية للبلديّة يسمح مبمارسة التّ مثال التّ  وحيث أنّ  

 ، 2م 70مساحته بـــــــ 
 اليني:أحد املقرتحني التّ  املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إختيار     

ة مع خصم ي قّدم ملّفا فّنيا للرتميم من إجناز األشغال املطلوبة على نفقته اخلاصّ الذّ * إّما متكني املتسوّغ 
 سويغ ،نات التّ تكلفة التهيئة من معيّ 

 هيئة على نفقتها مع مراجعة معلوم الّتسويغ بالرّتفيع فيه .ميم والتّ * أو إجناز البلدية ألشغال الرتّ 
 
 

 

 قرار المجلس البلدي
     

 على الّنحو الّتايل : هتيئة احملل الّتجاري الكائن بنهج أمحد الّتليليموضوع  تباينت اآلراء حول 
إجناز أشغال : رأى أن تتوىّل البلديّة  السيد المعّز بوراوي : مستشار ، رئيس لجنة األشغال و الّتهيئة العمرانّية* 
 ، الّتسويغ بالرّتفيع فيههيئة على نفقتها مع مراجعة معلوم ميم والتّ الرتّ 



: رأى أن تتوىّل البلديّة تعيني  السّيد عياض الزّهار : مساعد رئيس البلديّة ، مكّلف باألشغال و تجميل المدينة* 
 خبري يف البناءات لتقدير قيمة اإلصالحات و الرّتميم و من مثّ إخّتاذ القرار املناسب يف الغرض ،

: رأى تأجيل البّت يف املوضوع إىل حني إستشارة مصاحل وزارة أمالك  العام السّيد محمد الصّكوحي ، الكاتب* 
 الّدولة و الّشؤون العقاريّة مثّ اإلستئناس برأيها و إخّتاذ القرار األجدى يف الغرض .

اري هتيئة احملل الّتجمسألة إرجاء الّنظر يف  البلدي احلاضرون اجمللسأعضاء  قّرربعد الّتداول و الّنقاش ، و    
 . 2019خالل الّدورة العاديّة األوىل للمجلس البلدي لسنة  الكائن بنهج أمحد الّتليلي

 

V) ة :ــــاط اللّجان و الّدوائر البلديّ تقرير نش 

خالل الدورة القادمة للمجلس البلدي الّدوائر البلديّة  تقرير نشاط الّلجان و عرض  إرجاء الّنظر يفمتّ         
. 

VI)   ة شراكة  إتّفـاقيـــــــــ  03عرض عدد: 
 قادمة للمجلس البلدي .خالل الدورة ال إتّفاقيـــــــــة شراكة 05عدد  عرض  إرجاء الّنظر يفمتّ        

 
  



 

      

   IVI) : متابعة قرارات المجلس البلدي 

 
تاريخ   ع/ر

 الدورة
القرارات   / اإلقتراحات  القرارات المصادق عليها المواضيع

 المؤّجلة
 المالحظات
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إنتخاب رؤساء اللّجان  

  .القـارّة المتبقّية  

  عائشة المهيــــــــــــــريإسناد رئاسة جلنة شؤون املرأة و األسرة إىل السيدة  
فريال سميرة السّيدة املساواة وتكافؤ الفرص بني اجلنسني إىل و رئاسة جلنة 

 .بوزيري

 
 

/ 

 
 

            / 

 

ضبط تركيبة اللّجان  
 .البلدية القـارّة

   
 01أنظر الجدول المصاحب عدد 

  
        
              / 

  
          / 

 
 
 

إقتراح اللّجان غير  
وتسمية رؤسائها   القـارّة

 .تركيبتهاو ضبط  

 إقرتاحات جلان غري اقاّرة :      
 جلنة الشراكة مع القطاع اخلاص ،  -

 جلنة اإلحصاء و جرد األمالك البلديّة ،  -

 جلنة الّسياحة ،  -

 جلنة تسمية األحياء و األهنج ، -

ــ -         ة جلنة الّشؤون القانونّية و الّنزاعات العقاريّــــــــ

 الشبابّية .جلنة املبادرات   -

إرجاء الّنظر يف       
حتديد قائمة يف 
الّلجان غري القارّة 
خالل الّدورة العاديّة 
الثّالثة للمجلس 

 2018البلدي لسنة 

 
 
 
 

          / 

 
 
 

تحديد قـائمة في  
ضبـّاط الحالة المدنية  

المكلّفين بإبرام عقود  
 .الزّواج

 

 السيد إلياس كشك /السيد ياسني الرديسي /السيدة نبيلة محــــــــــــــــــــزة
 السيدة راقية الغريب /السيدة رمي احلشيشة /السيد عياض الزهار

 السيد املعز بوراوي /السيدة شاذلية سرين جويين /السيدة زهور قريرة

 اآلنسة إميان الفهري /السيد قيس النيقرو /السيد حممد شراد  
 السيدة لطيفــة التاجوري /السيدة روضة الزاوشي رزق اهلل

 السيدة عائشة املهريي /السيد حممد نبيل صاحب الطابع
 السيد حممد ضياف الدريدي /السيد أمين بن مسعود /السيد أمحـد ريزا

 .اآلنسة مىن خالص /السيد حمّمد الّتيجاين بوعزيز

 
 
 
 
 

          /       
 

              

 
 
 
 
 

/          
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ة  دور ال
اإلستثنائية  
للمجلس  
البلدي  
لسنة  
2018  
ليوم  

الخميس  
  أوت  23

2018 

 
معاينــــــــــة أعضاء  
المجلس البلدي  

الحاضرون إستقـالـــة  
اآلنسة نور ديسم ، 

عضو المجلس البلدي و  
رئيسة لجنــــــــــــــــــــــــــــــــة  
الشؤون الماليـــــة و  

اإلقتصادية و  
 .التصرف  متابعــــــــــــــة

 

 
تعيني السيد رئيس البلدية من ينوب العضوة املستقيلة يف رئاسة جلنــــة الشؤون 

املاليـــــة و اإلقتصادية و متابعــــــــة التصرف إىل حـــــــــــــــــني إنعقاد الدورة العادية 
الذي سيتوىّل سد الشغور احلاصل يف   2018الثالثــــــــــــة للمجلس البلدي لسنة 

من جملة اجلماعات   211الّلجنة مثلما تقتضيه الفقرة األخرية من الفصل 
 . احمللية

 

 
 

/ 

   
 

/             
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  ةدور ال
اإلستثنائية  
للمجلس  
البلدي  
لسنة  
2018 
ليوم  

الخميس  
20 

 سبتمبر  
2018 

ضبط تركيبة اللّجان  
 .البلدية

 

 / / 02عدد نظر اجلدول املصاحب أ

ضبط تركيبة مجالس  
 .الدوائر البلدية

 / / 03عدد اجلدول املصاحب  أنظر

إستكمال تركيز اللّجان  
 .المتبقّية

 موافقة  أغلبية األعضاء على تعيني السيدين: 
 ،ومتابعــــــــــــــة التصرفؤون املاليـــــة و اإلقتصادية ـــالش جنةلل رئيساإلياس كشك ، * 
 .جنة املساواة و تكافؤ الفرص بني اجلنسنيلل رئيسا فارس العّياشي ،  *
 

 
 
/ 

  
 
/ 
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  ةدور ال

اإلستثنائية  
للمجلس  
البلدي  
لسنة  
2018 
 ليوم  

الجمعة  
12 

أكتوبر  
2018 

 

درس النظام الداخلي  
لمجلس بلدية المرسى  

 .والمصادقة عليه  

 

إبداء الرأي و تقدمي  بلديّـــــــــــــــة املرسى : حمتوى النّــــــــــظام الّداخــــــلي جمللستالوة 
 مقرتحات يف إدخال بعض الّتعديالت.

إرجاء املصادقة 
على النّـــــــــظام 
الّداخـــــلي جمللس 
بلديّـــــــــة املرسى 
خالل إنعقاد 
الّدورة العادية 
الثّالثة لسنة 

لمجلس ل 2018
   البلدي .

 
 
 
/ 

 
 

ضبط مقدار المنحة  
الجملية و اإلمتيازات  

العينية المخّولة لرئيس  
البلدية والمصادقة  

 .عليها

 : إعتماد احلّد األقصى بالّنسبة ملختلف عناصر املنحة اجلملّية
 د ، 2.900منحة التسيري : 

 د ، 200منحة املسؤولية : 

 د ، 450منحة السكن : 

 د . 300منحة التمثيل : 

 : منح السيد رئيس البلدية إمتيازات عينّية تتمّثل يف

 ، ل 360حصص وقود تسند شهريا : 

 بطاقات شحن بعنوان خدمات هاتفية. يف شكل د  100مبلغ شهري قدره  

ــة  قدرها  من  7وتطبيقا للفصل  د 500متكني السيد رئيس البلدية من منحـــة جزافيــــّـ
املتعلق  2018سبتمرب  07املؤرخ يف   2018لسنة  746األمر احلكومي عدد 

بتحديـــــــــــــد معايري وضبط مقدار املنحة اجلملّية و اإلمتيازات العينيـــــة املخولة 
  لرؤساء البلديات

 

 

 
 
 

 
 
/ 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
/ 
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  ةدور ال

العادية  
الثالثة  
لسنة  
2018 
 ليوم  

الخميس  
08 

نوفمبر  
2018 

 
 
 

المصادقة على  
الّنظام الّداخلي  
لمجلس بلدية  

  . المرسى

 
 
 

/ 

إرجاء املصادقة 
على النّـــــــــظام 
الّداخـــــلي جمللس 
بلديّـــــــــة املرسى 
خالل جلسة 

14/11/2018 
) اجلزء الثاين من 
الدورة العادية 
الثالثة لسنة 

2018 ) 

 
 
 

/ 

سنة    درس ميزانّية
و   2019

 .المصادقة عليها

 / / 2019املصادقة على العنوان األول مليزانية البلدية لسنة 

 

 
المصادقة على إتّفـاقية  
  منح المساعدات غير
الموظّفة والمساعدات  

 . 2019الموظّفة لسنة  

 

إبرام إتفاقية بني صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية على  املصادقة
موضوعها ضبط التعهدات اُلمتبادلة بني الطرفني يف تطبيق وبلدية املرسى 

لسنة  إجراءات احلصول على املساعدات غري املوّظفة واملساعدات املوظّفة
سبتمرب  30املؤرخ يف  2014لسنة  3505طبقا لألمر عدد  2019
املتعّلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح املساعدات بواسطة  2014

 مجيع نصوصه الّتطبيقية.و جلماعات احمللية صندوق القروض ومساعدة ا
 

 
 
 

 

 
/ 

 
 

 

 
 
/ 

 

 

تحويل إعتماد مرّخص  
فيه داخل العنوان  
 األول بميزانّية البلدية  

 . 2018لسنة  

 

يزانية سنة مب العنوان األّول ص فيه داخلإجراء حتويل إعتماد مرخّ على  املصادقة 
ة اإلمتيازات العينيّ  ة وـــــــــاجلمليّ املنحة خلالص الّنفقة املتعّلقة ب ، و ذلك 2018

 :  وفقا للجدول الّتايل لة لرئيس اجمللس البلدياملخوّ 

 
 
 

 
/ 

 
 
 
 

 

 
/ 

 
 
 
 
 

 

  الّسنوي  برنامجالتنقيح  
 .2018إلستثمار لسنة  ل

 / /  2018املصادقة على حتيني الربنامج الّسنوي لإلستثمار لسنة 

 



نقـل ملكّية العقـارين  
موضــــــــــــوع الرسمين  
 العقـاريين عددي

تونــــــــس و   125056 
تونس لفـائدة   90838

  .بلدية المرسى

على إعالم ورثة بن عبا بتقدير اإلدارة العاّمة لإلختبارات بوزارة أمالك  املوافقة
الدولة والّشؤون العقاريّة للقيمة الشرائّية للعقارين موضوع الرمسني العقارين عددي 

  د 309.150الغة ـــــــــــــــتونس الب 90838تونس و  125056
) ثالمثائة وتسعة آالف ومائة ومخسون دينارا ( و مواصلة إجراءات نقل امللكّية 

 2019لفائدة بلديّة املرسى وبرجمة مبلغ العقارين مبيزانية بلدية املرسى بعنوان سنة 
. 

 

 
 
 
 

/ 

 
 
 
 

/ 

 
تنظيم وقوف السيـّارات  

 بالمنطقة الزرقـاء .

 
 

/ 

الّنظر يف  إرجاء
خالل  هذه النقطة 

جلسة 
14/11/2018 

) اجلزء الثاين من 
الدورة العادية 
الثالثة لسنة 

2018 ) 
 

 

تخصيص يوم دون سيارات  
.بالمدينة  

 
/ 

الّنظر يف  إرجاء
خالل  هذه النقطة 

جلسة 
14/11/2018 

) اجلزء الثاين من 
الدورة العادية 
الثالثة لسنة 

2018 ) 

 

 
/ 

عرض الّتشخيص الفّني و  
المالي للمخّطط اإلستثماري  

لدي  ــــــــالب  

.2019شاركي لسنة  التّ   

عرض الّتشخيص الفيّن و املايل للمخّطط اإلستثماري متّ توزيع املطبوعات اخلاّصة ب
 . تالوة احملتوىمع  2019 شاركي لسنةالبلدي التّ 

 
/ 

 
/ 
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  ةدور ال
العادية  
الثالثة  

تكوين لجنة غير قـارّة  
لتسوية وضعيـّات  
البناءات المخالفة  

للقوانين و الّتراتيب  
العمرانّية الجاري بها  

 العمل

 محزة ، هاجر بوحديبةاملوافقة على هذه اللجنة املتكّونة من : السيدتان نبيلة 
 و السادة : عياض الزهار ، املعـــــــــــــز بوراوي ، إلياس كشك، خـــــــــالد شيبوب  

 و حممد الصّكوحي .

القرار البلدي  /
 29عدد 

 15مؤرخ يف 
جانفي 
2019 

المصادقة على الّنظام  
الّداخلي لمجلس بلدية  

 المرسى

+ توزيع نسخ منه على األعضاء   على الّنظام الّداخلي جمللس بلديّة املرسى املصادقة
 احلاضرين.

/ / 



لسنة  
2018 
 ليوم  

الخميس  
14 

نوفمبر  
2018 

و   2019درس ميزانّية سنة   
: العنوان  المصادقة عليها  

 الثـّاني

2019 املصادقة على العنوان الثاين مليزانية البلدية لسنة   / / 
 

تــــــنــــــظــــــيــــــم وقــــــوف  
 رقـاءالسيّـارات بالمنطقة الزّ 

 
 
 
 
 

 

، ـــــــــاءتكويــــــــــــــن جلنة تتمّثل مشموالهتا يف تنظيم الوقوف باملنطقة الزرق
اجلوالن ، التوّقف و الوقوف ، احملافظة على اجلمالية العمرانية للمدينة 

 وتوزيع بطاقات األذون بالوقوف على متساكين املنطقة البلدية .
يدات و السادة رمي حشيشة ، راقية هذا ، وستقوم الّلجنة املرتّكبة من الس      

الغريب ، فريال مسرية البوزيري ، املعز بوراوي ، حممد الّتيجاين بوعزيز ، رؤوف 
الشنويف و عياض الزهار بإعداد تقرير يف الغـــــــــرض و تقدميه للمجلس البلدي 

 .2019خالل شهر جانفي 

 
 
 
/ 

 
 
 
 
/ 

تخصــــــــــيص يوم دون  
 ارات بالمدينةسيّـ 

للجنة األشغال و الّتهيئة العمرانّية تنظيم هذا اليوم من حيث حتديد  الّتفويض
 ومــــــــــــاملسلك و التظاهرات و غريها من املسائل الّتنظيمية لغاية إجناح هذا الي

       السنة ) آخر يوم أحد من كل شهر(. و الّنظــــر يف إمكانّية تعميمه على مدار  

 
 
/ 

 

 
 
/ 
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 ة  دور ال

  اإلستثنائية
لسنة  
2018  
ليوم  

  لخميسا
29 

نوفمبر  
2018 

 

 
 
 

  ميزانّية  المصادقة على
:   2019سنة  البلديّة ل

 العنوان الثـّاني

 : طالب بالرّتفيع يف املبلغ املرصود للّدراسات السيد عياض الزّهار*

( ألنّه غري كاف مقارنة باملشاريع املزمع إجنازها خالل  أ.د 300)  
 . 2019سنة 

أنّه يف صورة عدم كفاية املبلغ املرصود  أفاد:  السيد الكاتب العام *  
( ، فإنّه ميكن للبلديّة اإللتجاء إىل اإلقرتاض  أ.د 300للّدراسات ) 

 من صندوق القــــــــــــــــروض و مساعدة اجلماعات احمللّية .
: إقرتح يف خصوص املبلغ املرصود إلقتناء  السّيد سليم الزلطني* 

هكتار مبنطقة البحر األزرق  02برجمة إقتناء عدد  أ.د( 160األراضي )
 إلستغالهلا من طرف البلديّة  إلجناز مشاريـــــــــــــــــــع تنمويّة للمنطقة .

 ة ــــــــــــت الّنظافود إلقتناء معدّ ــــــــــــ: بنّي أّن املبلغ املرص السّيد قّيس الّنيقرو  *
أسطول البلديّة :السّيد الكاتب العام: (  غري كاف أ.د 130و الّطرقات ) 

بالّنسبة ملعــــــــّدات الّنظافة كاف و يفي باحلاجة هذا إضافة إىل تعامل البلدية 
 .بطريقة املناولة و هي طريقة ناجعة إىل حّد اآلن

طالبت باإلسراع يف إجناز املشاريع املربجمــــــــــة  : اآلنسة إيمان الفهري*
يف إطار الربنامج اإلستثماري  2018و  2017خالل سنتـــــــــــي 

الّتشاركي ، و يف هذا الّصدد ، أّكد السيد رئيــــــــــــــس البلدية على 
 2017ضرورة إجناز مشاريع الربنامج اإلستثماري الّتشاركي لسنوات 

، فمن خالل ذلك تتمّكن  2019خالل سنة  2019و 2018، 
نظرا لإلخنفاض املتواصل لقيمة الدينار  –البلديّة من توفري موارد هلا 

 و يف ذات الوقت إسرتجاع ثقة متساكنيها فيها.   -الّتونسي
إستغالل اآللة اخلاّصة بسّد احلفر   إقرتح:  السيد رئيس البلدية *    

الرّابضة باملستودع البلدي دون أن يقع إستعماهلا ، و ذلك باإلتّفاق مع 
املؤّسسات الّصغرى اليت تتوىّل إجناز خمّفضات السرعة باملنطقة البلدية 

 .على إستغالل هذه اآللة مبقابل 
 ،نطقة البلديّة ارة بالطّاقة الشمسية باملـــــــــــإعتماد اإلن* إقرتاح 

 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



على أن  2020اإلّتفاق على أن يتّم تأجيل تنفيذ هذا اإلقرتاح لسنة *
از و ــــــــــــــــــــــــداد دراسة معّمقة للمشروع من حيث إمكانّية اإلجنــــــــــــــــيتّم إع

 أماكنه و من حيث الكلفة اجلملّية .
رفا على ــــــــــــقبضا وص 2019على مشروع ميزانيــــــــــــــّة البلديّة لسنة  املصادقة 

 ل ـــــــــــــعلى إقتناء وسائل نق اين، مع املصادقــــــــــة مستوى العنوانني األّول و الثّ 
 و معّدات النظافة.

 

 
للمحلّ  وضعّية األصل التّجاري  

 المعروف بالمقهى العالية

تسوية الوضعّية الكرائّية لألصل الّتجاري املعروف باملقهى العالية ، و ذلك بدعوة 
لتسجيل العقد و مباشرة  السّيد ياسين بن حسين بن الناجم الّسكرانياملتسوّغ 

 .الّنشاط مثّ إبرام كتب تكميلي يف الغرض

 
 

 

 
 
/ 
 
 
 
 
 

 
 
/ 
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الّدورة  
 اإلستثنائّية  
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  ليوم الجمعة  28
  ديسمبر  2018

المصادقة على برنامج  
اإلستثمار الّتشاركي لسنة  

2019 

 . 2019برنامج اإلستثمار البلدي الّتشاركي لسنة على املصادقة 

 
/ / 

تحديد حاجيات البلدية  
كوين ضمن  بعنوان التّ 

البرنامج السنوي لدعم  
القدرات للبلديات لسنة  

2019 . 

 

وفقا   2019على الربنامج السنوي لدعم قدرات بلدية املرسى لسنة املصادقة 
 لقائمة مواضيع التكوين الّتالية :

 

 
 

/ / 

البرنامج السنوي لدعم  
  قدرات البلدية لسنة

2019. 
 

ة  املبّينة ضمن املتعّلقــــــــة باملساندة الفنيّ إحتياجات البلدية املصادقة على 
 اجلدول التايل :

 
 

 
 

/ / 

 

 

  



 رأي المكتب البلدي
 

خالل الدورة العاديّــــــــــــة الرّابعــــــــــة للمجلس متابعة قرارات اجمللس البلدي مّت إرجاء الّنظر يف 
 .2018البلدي لسنة 

 

 قرار المجلس البلدي
 

قّرر أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون تكوين جلنة يكون من بني بعد الّتداول و النقاش ،   
خمتّصني ) جامعّيني و خرباء( قصد اإلستئناس خبرباهتم  04أعضائها خمتّص يف الّسالمة املروريّة و عدد 

 لتنظيم حركة املرور ) جوالن ، وقوف وتوّقف ( داخل مدينة املرسى .

م هذه الّلجنة بإعداد دراسة يف املوضوع و تقدمي مقرتحات ، على أن يتّم تطبيق هذا ، وستقو      
 . 2019بداية من صائفة نتائجها اليّت من شأهنا ضمان سيولة حركة املرور داخل املدينة 

، فقد قّرر أعضاء اجمللس  تنظيم وقوف السّيارات باملنطقة الزرقاءأّما يف خصوص                  
 البلدي احلاضرون :

 شريطة : فإنّه يتّم متكينهم بشارة وقوف بالّنسبة لمالكي محاّلت سكنّية بالمنطقة البلدّية 
اإلستظهار بشهادة براءة للّسنة اجلارية ، أّما بالّنسبة للسّيارة العائلّية الثّانية ، فإنّه يتّم 

 ، د 100وقوف سنوي قدره تسليم شارة وقوف مقابل دفع معلوم 

  : فإنّه يتّم متكينهم بشارة وقوفبالّنسبة للمتسّوغين لمحاّلت سكنّية بالمنطقة البلدّية 
 مسّجال بالقباضة املالّية ، اإلستظهار بعقد الكراء  شريطة

    بالّنسبة للعاملين بالمنطقة البلدّية  ) مثال : أطباء ، أعوان بنوك ، أصحاب محالّتت
خالص معلوم وقوف  شريطةفإنّه يتّم متكينهم بشارة وقوف خمتلفة الّلون تجارّية ..( : 

 سنوي .

 



 الّشارات من طرف القابض البلدي .خمتلف هذه  تسليم هذا ، و يتمّ 

قّرر أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون ، فقد  ارات باملدينةدون سيّ ختصيص يوم خصوص أّما يف 
تنظيم هذا اليوم كّل يوم أحد من أيام األسبوع بداية من األسبوع الثّاين لشهر مارس القادم ، و ذلك بالّنسبة 

ـــــــــــــــــة ، للمسلك الّتايل: من حمطة األرتال مرورا بشارع الّنخيل وشارع علي بلهوان إىل غاية مالعب كرة السلّ 
هذا و سيتّم تنظيم هذا اليوم كتجربة ملّدة سّتة أشهر على أن يقع بعدها تقييمها و إخّتاذ القرار املناسب: 

 إّما مواصلة الّتنظيم أو الرّتاجع عنه.
 

VIII) إحداث لجان غير قـارة: 
 إحداث جلان غري قارة خالل الدورة القادمة للمجلس البلدي.  إرجاء الّنظر يفمتّ 
 

محمد سليم ديد السيد و رفعت اجللسة على الساعة السادسة و النصف مساء بعد جت
 شكره جلميع احلاضرين. ــــــةس البلديـــــ، رئيالمحرزي

 

  

 


