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بقصر البلدية جلسة  صف بعد الزوالالن   الثانية واعة على الس   2019أفريل  29 اإلثننيإنعقدت يوم 
،  البلدية ، رئيس محمد سليم المحرزي برئاسة السيد 2019اجمللس البلدي يف دورته العادية األوىل لسنة 

اآليت ذكرهم ، بعد توجيه إستدعاءات كتابية إىل مقـر   البلدي اجمللسوالسادة أعضاء  اتالسيدوحبضور 
املتعل ق  2018ماي  09 خ يفؤر  ـــــــــــاملـ 2018لسنة  29 ددــــــــــــاألساسي عسكنـاهم تطبيقا ملا يقتضيه القانون 

 ووفقا للنص التايل : ،ة ــــــــــــــــــــمبجلة اجلماعات احمللي

 . إستدعاء  الموضوع :     

  2019اجمللس البلدي يف دورته العادي ة األوىل لسنة ، أتشرف بإستدعائكم حلضور جلسة  دوبعـــــــــــــ  
. ( بقصر البلدية03.41)بعد الزوال  الثانية و الن صفعلى الساعة  9201 أفريل 29 ثننياإليوم ل  
 

 املساعدة األوىل لرئيس البلدية ، محــــــــــــــــــــزةالسيدة نبيلة  -

          لرئيس البلدية ، لثاملساعد الثا السيد عياض الزهار -

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

 األزرق ،مستشارة ، رئيسة دائرة البحر  اآلنسة زهور قريرة -

 السيد حممد ضياف الدريدي -

 السيد حممد شراد   -

               السيد قيس النيقرو  -
 

-  

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

   رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة ،مستشار ، 
 والتقييم ،مستشارة ، رئيسة جلنة اإلعالم والتواصل  السيدة مىن املطهري -



 شاركية واحلوكمة املفتوحة ،مستشارة ، رئيسة جلنة الدميقراطية الت    اآلنسة إميان الفهري -
 

 السيد املعز بوراوي    -

 السيد روضة الزاوشي رزق اهلل     -

 السيد عائشة املهريي      -

 السيد إلياس كشك   -

  السيد سليم الزلطين  -

 العمرانية ،مستشار، رئيس جلنة األشغال والتهيئة  
 ، رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم،ةمستشار  
 األسرة ،  مستشارة ، رئيسة جلنة شؤون املرأة و 
 مستشار، رئيس جلنة الشؤون املالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف، 

  ،والشغل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة االجتماعيةمستشار، رئيس جلنة الشؤون 
 مستشارة ،            السيدة فريال مسرية بوزيري - 
 ، مستشارة              السي دة سهام عز الد ين - 
 مستشارة ،    السيدة لطيفة الت اجوري           - 
 مستشارة ،                  اآلنسة راقية الغريب  - 

 السيد حممد نبيل صاحب الطابع     مستشار، -
   مستشار ،   السيد حممد الطي ب املهريي        - 

 مستشار ،        السيد حممد التيجاين بوعزيز  - 

 مستشار ،  السيد أمين بن مسعود              -  

           .مستشار     السيد أمحد ريزا                   -  

 :و تغّيب بعذر     

 املساعد الث اين لرئيس البلدي ة          السي د ياسني الرديسي      -
    زي،ـــالال مرك والتعاون ، رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات  مستشارة             السيدة رمي احلشيشة -

 ،رئيسة دائرة املرسى املدينة                                    
 رئيس جلنة املساواة و تكافؤ الفرص بني اجلنسني ، مستشار ،السيد فارس العياشي            -

-  

 ، ، رئيسة دائرة سيدي داود مستشارة      شاذلية سرين اجلويين اآلنسة -

 السيد خالد شيبوب               مستشار ، -

   مستشارة .               اآلنسة مىن خالص   -
 البلدي:   لسجلسة اجمل حضركما 

 

 ،للبلدي ة السيد الكاتب العام  -

 السيدة القابض البلدي ، -



 أعوان اإلدارة البلدي ة ، -

 املواطنون .  -
 

 
 
 

محمد اليت إفتتحها السيد  2019يف دورته العادي ة األوىل لسنة  البلدي لسجملا إنعقدت جلسة            
القابض البلدي و البلدي  لساجملُمـــــــــــــــــــرحب ا جبميع احلاضرين مـــــــــــن أعضــــــــــــاء ،  لبلديةا سليم المحرزي ، رئيس

 . رة البلدي ةو اإلدااملواطنني  و

مذك را  – إستعراض املسائل املعروضة جبدول أعمال اجللسة البلدية السيد رئيس إثر ذلك ، توىل              
 تاداعيا السيد - 2019افريل  04عمال املكتب البلدي ليوم اخلميس مواضيع أخرى جلدول أه مت ت إضافة بأن  

 :داول فيها للت   البلديلس اجملو السادة أعضاء 
 

 
 
 
 

 
 

I)   البيئةة وظافة والصح  لجنة الن : 

 . و رسكلة النفايات مشروع كراء أرض لبناء مركز فرز (1

 . " Polyservicesعدم جتديد صفقة رفع النفايات مع شركة " (2
 

II) : ف  لجنة الش ؤون المالي ة و اإلقتصادي ة و متابعة التصر 
 

 . 2018 يزاني ة سنةالن هائي مل نقيحت  ال (1

 . ات مرخ ص فيها داخل العنوان األو لحتويل إعتماد (2

 . تطهري ديون (3

 . للمؤس سات الس ياحي ة متديد رخص إستغالل مآوي السيارات ملد ة سنة واحدة (4 

 . لني على رخص إشغال وقيت للملك العمومي البلديتعويض املتحص   ( 5

 . إسرتجاع مبالغ مالية( 6

 . احملال ت البلدي ة معي نات تسويغ مراجعة تقرير إختبار حولحمتوى عرض ( 7

 . عرض مقرتح كراء معد ات الت ربيد لسوق الس مك باملرسى( 8

III) هيئة العمراني ة   : لجنة األشغال و الت 

الصاحل بن أمحد  التشطيب على شرط فسخي وارد بعقد البيع املربم بني البلدية والسيد حممد (1 
 املرسى . قنديل احلكريي خبصوص عقار كائن بنهج النصر

  .هتيئة احملل الت جاري الكائن بنهج أمحد التليلي  (2



عرض كراس شروط رفع السي ارات الر ابضة بالط ريق العام و املخالفة جملل ة الط رقات و ملثال املرور  (3
 ببلدي ة املرسى .

 . " LE LEMON TOUR " مع شركة تعاون مشروع إت فاقي ة (4

 . فتح وهتيئة مسلك لشاطئ قمرت حروش (5

 . يةمراجعة مثال التهيئة العمران (6
 

IV) يمقراطية الت شاركية والحوكمة المفتوحة  : لجنة الد 

 :عرض آليات الديمقراطية التشاركية 

 .امليزانية التشاركية 

   شخيص التشاركيالت . 

 القرارات التشاركية . 

V)  عاون الال مركزيلجنة الش ؤون  : اإلداري ة و إسداء الخدمات و الت 

 توأمة بني بلدي يت نابلس )فلسطني( و املرسى مشروع إتفاقية. 

 VI)  عليم قافة و الت ربية و الت   :لجنة الفنون و الث 

   لإلعالم  : 

  إت فاقي ة شراكة حول" أشغال وصيانة خفيفة يف إطار مشروع أنشطة لفائدة املدارس العمومي ة مبدينة
 املرسى".  

  بية الفن ية و  الث قافية باملدارس العمومي ة باملنطقة البلدية املرسى.إت فاقي ة شراكة حول تطوير الرت 
 . "إت فاقي ة شراكة يف إطار شبكة " مدينيت 

  املرسى  –إت فاقي ة إشغال وقيت جلزء من حديقة سيدي عبد العزيز-  . 

 ببلدية املرسى 2019أفريل  11 إحياء ذكرى رحيل فائزة إسكندراين يوم اخلميس . 

  رستم"نشاط مشرتك مع مؤس سة" " :Next Generation"  2019أفريل  29إىل  27أي ام . 

 : مشاريع إت فـاقيـ ات 
 ." مشروع إت فاقي ة شراكة مع " املعهد العايل للفنون اجلميلة بنابل 
 . " مشروع إت فاقي ة شراكة مع " مجعي ة العمل من أجل دميقراطي ة حقيقي ة 
 مع السي د كمال األزعر حول وضع مرك ب ثقايف و قاعة عروض سينمائي ة بالبحر  مشروع إت فاقي ة

 . األزرق على ذم ة البلدي ة
 اث باملرسى. شروع إت فاقي ة شراكة مع وحدة البحث" دراسات متوس طية ودولي ةم  " يف جمال الرت 

 



VII) : لجنة المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين 

 . جتديد قرار تكليف( 1

 تكوين فريق رياضي نسائي بلدي . (2 
 ألعوان البلدي ة من جنس اإلناث بأحد أكشاك منتزه الس عادة . رياضي إحداث نادي( 3

  
 6        

VIII) مختلفات : 

 . تنظيم حركة املرور مبدينة املرسى 
  . تنظيم إبرام عقود الزواج بقصر السعادة 
 . شارات الوقوف 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

I) لجنة الن ظافة والصح ة والبيئة : 

  فـايات :الن   و رسكلة مشروع كراء أرض لبناء مركز فرز (1
 

على ملك البلدي ة ألحد اخلواص الذي املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي مشروع كراء أرض          
 .تقد م مبطلب قصد بناء مركز فرز و رسكلة الن فايات 

 البلدي  قرار المجلس
 

 يع أعضاء اجمللس البلدي احلاضرينمج، رئيس جلنة الن ظافة و الصح ة و البيئة قيس الّنيقرو السي د  أعلم    
اء مــــــــــــركز فــــــرز ــــــتتوىل  بنمبطلب يف كراء قطعة أرض على ملك البلدي ة  أن  إحدى الش ركات اخلاص ة تقد مت

ظرا ألمه ية املوضوع ، نوأن ه توجد مبدئي ا قطعة األرض املزمع تركيز املشروع عليها ، و عليها  رسكلة الن فايات و
قر ر أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون إرجاء الن ظر يف املوضوع إىل حني التثب ت يف الوضعي ة العقاري ة لقطعة 

 إلستغالهلا .صيغة و إجياد األرض املعني ة باملشروع 
 : " Polyservicesات مع شركة " ــــفـايالن  عدم تجديد صفقة رفع  (2
 

عدم جتديد صفقة رفع الن فايات  ي يف خصوصأإبداء الر   املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي          
 . " Polyservices"  مع شركة

  
 البلدي  قرار المجلس

 الذ ي متحور حول :بعد الن قاش      
  ة ــــــــــــــشرك ى مردودـــــــ: أفاد أن ه غري راض عل ة و الصح ة و البيئةـــــــــــــــــرئيس جلنة الن ظاف ،قيس النّيقرو السي د

 "Polyservices " كما إقرتح اإلخالالت نظرا لتعد د الن قائص و  صاحبة صفقة رفع الفضالت حالي ا ،
يف العمارات و الن زل فقط الشروع يف تركيز احلاويات املخص صة لفرز الن فايات يات و تقنية فرز الن فا إعتماد

 .على أن يتم  تعميمها الحقا و أن يتزامن إنطالقها مع محلة حتسيسي ة يف الغرض 

 
 



 

 

    
رفــــــــــــع الفضالت  ةملفتوحة للعموم مل ميضوا إت فاقيكما بني  كذلك أن  أغلب أصحاب احملال ت الت جارية ا    

اذ إجراءات ردعي ة ضد هم رغم مراسلتهم ،   .مم ا يستوجب إّت 
  الت جارية رئيس البلدي ة : إقرتح إجراء طلب عروض لرفع فضالت احملال ت  ، محمد سليم المحرزيالسي د

 املفتوحة للعموم.

  ع الفضالت ) املقاولة احلالي ة( ــــــــمراجعة كر اس شروط رف ، الكاتب العام : إقرتح محمد الصّكوحيالسي د
بتسليط العقوبات املالي ة ،  بلدي ةال ال تكتفيرفع اإلخالالت و إن مل ميتثل ، ب صاحب الش ركةو الت نبيه على 

  كما تقتضيه مقتضيات كر اس الش روط.  على نفقته من حيل  حمل هتعيني بل تتوىل  
اإلعالن عن صفقة جديدة لرفع الفضالت بعد إدخال  البلدي احلاضرون أعضاء اجمللسقر ر            

، وميكن للبلدية بإقرتاح من املسؤول عن النظافة فسخ الصفقة ونب ه من ضرورة تعديالت على كر اس الش روط
 اإلستعداد ألي إجراء لتاليف فرتة الفراغ خاص ة عند موسم اإلصطياف.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

   :للمؤس سات الس ياحية    ة سنة واحدةارات لمد  مديد رخص إستغالل مآوي السيـ  ت (4

البلدي ة خالل املواسم املاضية إىل أصحاب املؤس سات الس ياحي ة أولوي ة إستغالل مآوي السي ارات أسندت    
و تعم دهم مطالبتهم خبالص مبالغ  احملاذية هلا ، و ذلك نظرا ملا يتسب ب فيه املستغل ون من إزعاج حلرفائهم

 2016ُمشط ة و إستعمال العنف الل فظي و املاد ي ، إال  أن  توصيات تقرير الر قابة لدائرة احملاسبات لسنة 
على ضرورة إحرتام مبدأ املنافسة و عدم إحالة إستغالل املآوي عن طريق املراكنة ، و من جهة  أك دت

املؤس سات الس ياحي ة تعم دوا الت فويت يف تراخيص اإلستغالل إىل الغري أخرى تبني  أن  العديد من أصحاب 
 لتحقيق أرباح مادي ة .

 خصوص:املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء الر أي يف    
 مضاعفة مع املؤس سات الس ياحي ة*مواصلة إسناد تراخيص إستغالل مآوي الس يارات إىل أصحاب      

املستغل ني الفعلي ني إىل الت عاقد مباشرة مع البلدي ة على أن تكون األولوي ة دعوة  أو الت سويغ ثالث مر اتمعلوم 
 املنطقة،ألبناء 
فيع يف معلوم الوقوف        دينار. 1دنانري عوضا عن  3 ليال:* الرت 

 رأي المكتب البلدي
 

متديد رخص إرجاء الن ظر يف موضوع  احلاضرونأعضاء املكتب البلدي قر ر  عد الن قاش ،ــــــب     
 لسنةللمجـــلس البلدي العادي ة األوىل  خالل إنعقاد الد ورة ة سنة واحدةإستغالل مآوي السيارات ملد  

2019. 
 البلدي  قرار المجلس
 

 :البلدي احلاضرون أعضاء اجمللسقر ر ،  -بداية املوسم الص يفي –و نظرا لضيق الوقت  الن قاش،عد ــــــب
مع الرتفيع  ، للمؤس سات الس ياحية ة سنة واحدةارات ملد  إستغالل مآوي السي  رخص * الت مديد يف 

مع إلزام أصحاهبا بإحرتام مجيع مقتضيات من املبلغ اجلملي لإلستغالل مقارنة بالسنة الفارطة %20بنسبة 
 بتحم ل مسؤولي ة الل وحة اإلرشادي ة ، عدم إحالة اإلستغالل إىل الغري و كر اس الشروط و

فيع يف معلوم الوقوف *  معلوم الوقوف هنارا = دينار و اإلبقاء على  1دنانري عوضا عن  3 :ليالالرت 
 دينار . 1

 

 
 



 البلدي :لين على رخص إشغال وقتي للملك العمومي  تعويض المتحص   (5

شغال يف تغيري رخصة اإل مطالباملعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء الر أي يف خصوص      
 : وهم مختلفةألسباب لفائدة أصحاهبا الوقيت للملك العمومي البلدي 

نهج الدكتور سليمان بن بكشك لبيع الفواكه اجلافة   : : تبعا لوفاة زوجها خمتار العبيدي لطيفة العبيدي* 
 ،سليمان 

: تبعا لتنازل والدها علي اجلليدي اجلامعي عن كشك بيع الفواكه اجلافة بزاوية  زهرة الجليدي الجامعي*  
 ،هنا من ذوي اإلحتياجات اخلصوصية ( ونظرا ألTGMرسى الشاطئ )امل

 ،: تبعا لتنازل السيدة نوارة اجلالصي عن كشك بيع النباتات بشارع قرطاج سليم الغربي* 
: الذي سبق له تسوغ الكشك الكائن ببطحاء الصفصاف من ورثة الطاهر شرودة ألنه وحيد الدشراوي * 

 . عاطل عن العمل

 رأي المكتب البلدي
 

شغال الوقيت للملك تغيري رخصة اإلعلى  أعضاء املكتب البلدي احلاضرونوافق  بعد الن قاش ،        
 : وهم مختلفةألسباب لفائدة أصحاهبا العمومي البلدي 

نهج الدكتور سليمان بن لبيع الفواكه اجلافة ب كشك  : : تبعا لوفاة زوجها خمتار العبيدي لطيفة العبيدي* 
 ، سليمان

تبعا لتنازل والدها علي اجلليدي اجلامعي عن كشك بيع الفواكه اجلافة بزاوية  : زهرة الجليدي الجامعي*  
 ،هنا من ذوي اإلحتياجات اخلصوصية ( ونظرا ألTGMرسى الشاطئ )امل

 ،: تبعا لتنازل السيدة نوارة اجلالصي عن كشك بيع النباتات بشارع قرطاج سليم الغربي* 
غ الكشك الكائن ببطحاء الصفصاف من ورثة الطاهر شرودة : الذي سبق له تسو  وحيد الدشراوي * 

 . ألنه عاطل عن العمل
 . 2019 مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادي ة األوىل لسنة

 

 اعي ة والشغل وفاقدي ، رئيس جلنة الشؤون اإلجتم مستشار،  سليم الزلطنيو طالب السي د هذا ،           

وقيت إلقامة الذ ي يقتضي عدم إسناد تراخيص إشغال   2012اإلعاقة ، بتعديل القرار البلدي لسنة  وحامليالسند 
بامللك العمومي البلدي ، مع ضرورة التثب ت الحقا من الوضعي ة اإلجتماعي ة ألصحاب املطالب الر اغبني أكشاك 

 يف احلصول على تراخيص عوضا عن غريهم .



 

و متابعة التصر ف ، فقد أفاد أن   قتصاديةاإل، رئيس جلنة الش ؤون املالي ة و  إلياس كشكأم ا السي د       
عملية الت عويض ال تتعارض مع القرار البلدي املذكور أعاله و على البلدي ة إجراء تدقيق لكل  األكشاك و هو 
خيص ملن يثبت أن ه ليس يف حاجة للكشك و إحالته إىل  ما سُيمك ن من تسوية الوضعي ة ، و ذلك بسحب الرت 

ا من يعمل به ، حبيث تقع احمل افظة على املبدأ املتمث ل فــي إسناد تراخيص للحاالت اإلجتماعي ة مع إثبات أهن 
 مورد رزق و التصد ي لكل  عملي ة تفويت فيها .

 

 البلدي  قرار المجلس
 

شغال الوقيت للملك العمومي تغيري رخصة اإلعلى  البلدي احلاضرون لسأعضاء اجملوافق  بعد الن قاش ،    
 : وهم مختلفةألسباب لفائدة أصحاهبا البلدي 

نهج الدكتور سليمان بن لبيع الفواكه اجلافة ب كشك  : : تبعا لوفاة زوجها خمتار العبيدي لطيفة العبيدي* 
 سليمان ،

: تبعا لتنازل والدها علي اجلليدي اجلامعي عن كشك بيع الفواكه اجلافة بزاوية  زهرة الجليدي الجامعي*  
 ،هنا من ذوي اإلحتياجات اخلصوصية ( ونظرا ألTGMرسى الشاطئ )امل

 ،: تبعا لتنازل السيدة نوارة اجلالصي عن كشك بيع النباتات بشارع قرطاج سليم الغربي* 
غ الكشك الكائن ببطحاء الصفصاف من ي سبق له تسو  الذ   -وحيد الدشراوي  أم ا بالن سبة للسيد   

شغال الوقيت للملك العمومي تغيري رخصة اإل فقد مت  تأجيل -ورثة الطاهر شرودة ألنه عاطل عن العمل
  . (التثب ت من الوضعي ة اإلجتماعي ة للط رفني )صاحب الر خصة و صاحب املطلب لفائدته إىل حنيالبلدي 
املتعل قة برتكيز  شغال الوقيت للملك العمومي البلدياإلهذا ، و تباينت اآلراء يف خصوص رخص      

 ، و متث لت فيما يلي : -من حيث الت سوية أو منح رخص جديدة يف الغرض  -األكشاك 
  أبرز أن  عملي ة تسوية وضعي ة األكشاك املنتصبة  رئيس البلدي ة محمد سليم المحرزي ،السي د :

ة يف الغــــــــــــرض ، و ال بامللك العمومي البلدي جيب أن تتم  بصفة تدرجيي ة و بعد القيام بدراسة معم ق
 ميكن بأي  حال من األحوال سحب رخصة من كان الكشك مورد رزقه الوحيد .

 

  وحاملي  السند  مستشار ، رئيس جلنة الشؤون اإلجتماعي ة والشغل وفاقدي ،  سليم الزلطنيالسي د
الذ ي يقتضي عدم إسناد تراخيص إشغال وقيت   2012: طالب بتعديل القرار البلدي لسنة  اإلعاقة

حالة  2011قبل سنة و بتسوية وضعي ة األكشاك املنتصبة  بامللك العمومي البلديإلقامة أكشاك 
 حبالة. 



  مستشارة ، رئيسة جلنة الد ميقراطي ة الت شاركية و احلوكمة املفتوحة إيمان الفهرياآلنسة ، : 
رفضت إسناد تراخيص جديدة للحاالت اإلجتماعي ة لرتكيز أكشاك بامللك العمــــــــــومي البلـــــــــدي ،       

و أفادت أن  طرح إمكاني ة الت سوية جعل العديد من األشخاص يبادرون برتكيز أكشاك جديدة مبنطقة 
بضورة إجياد حلول جذري ة ملطالب تركيز البحر األزرق و طالبت بالت نسيق مع رؤساء الد وائر البلدي ة و 

بامللك العمومي األكشاك و الت سوية ، هذا و رفضت أيضا مسألة إنتقال إستغالل األكشاك املنتصبة 
 عن طريق اإلرث . البلدي

  بامللك العمومي البلدي املنتصبة  طالبت بإجراء جرد يف األكشاك : ، مستشارة لطيفة الّتاجوريالسي دة
 إجياد حلول جذري ة ملطالب تركيز األكشاك و الت سوية.و للوضعي ة بصفة عام ة ، مث  الت فكري يف 

  تساءلت عن معايري إسناد  : األسرة شؤون املرأة و، مستشارة ، رئيسة جلنة  عائشة المهيريالسي دة
 رخص إستغالل امللك العمومي البلدي لرتكيز أكشاك .

، وبعد ه مومبدأ جتديد الرخص من عد كشاك بامللك العمومي البحري األو عند تناول مسألة       
اجمللس البلدي احلاضرون إرجاء الن ظر يف املوضوع إىل حني إسناد وكالة محاية  ءالن قاش ، قر ر أعضا

 الش ريط الس احلي للبلدي ة رخصة اإلشغال الوقيت للملك العمومي البحري .
 جلسات عمل مت  إنعقادها بني ممث لي وكالة محاية الش ريط السيد رئيس البلدية بأن  كما أفاد        

و إستغالله ، وسيتم  إبرام إت فاقي ة يف  و البلدي ة قصد الت نسيق يف جمال محاية الش ريط الس احلي الس احلي
 الغرض .

 :  ةـــــإسترجاع مبالغ مالي   (6
 

    من جملة اجلباية احمللية الصــــادرة مبقتضى القانون  34و 28ألحكام الفصلني  إستنــــــادا
 والل ذان ينص ان على أن ه ميكن إسرتجاع 1997فيفري  03املؤرخ يف  1997 لسنة 11 عـــــــــــــــــــــــــــــــدد

املبالغ املدفوعة خطأ أو دون موجب بعنوان املعلوم على العقارات املبنية وغري املبنية وكذلك 
 اخلطايا املتعل قة به بعد تقدمي مطلب يف الغرض إىل اجلماعة احمللي ة.

وان املعلوم على ـــــــــــــــــــقد تقد م مبطلب يف إسرتجاع أموال بعن املنصف ثرية السيدوحيث أن        
 مكر ر مع الفصل  (040642017000على أساس الفصل ) دفعها خطأ املبنية غري  العقارات

 ( مت  عرضه على جلنة املراجعة و مت  إيقافه .  040642007001) 
 

  
  



وقدره  املايل املدفوع خطأ املوافقة على إرجاع املبلغ املكتب البلديواملعروض على أنظار أعضاء      
 2019و  2018بعنوان سنيت ( د 6.471,000) دينارا  و سبعون واحدست ة آالف و أربع مائة و 

  لصاحب مطلب إسرتجاع األموال املذكور أعاله .فقط 
 

 رأي المكتب البلدي
 

بعنوان املعلوم  ايل املدفوع خطأــــــامل إرجاع املبلغ على أعضاء املكتب البلدي احلاضرونوافق  بعد الن قاش ،         
( د 6.471,000)دينارا  و سبعون واحدع مائــــــــــــة و ـــة آالف و أربـــــــــست  املبنية وقدره غري  العقاراتعلى 

 املنصف ثرية. فائدة السيدلفقـــــط  2019و 2018بعنوان سنيت 
  .2019 مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادي ة األوىل لسنة      

 قرار المجلس البلدي

بعنوان  طأـــــــايل املدفوع خــــــامل إرجاع املبلغ على البلدي احلاضرون لسأعضاء اجملصادق  ، بعد الن قاش             
 دينارا  و سبعون واحدست ة آالف و أربع مائــــــــــــــــــــــة و دره ـــــــــــــاملبنية وقغري  العقاراتاملعلوم على 

 املنصف ثرية. فائدة السيدلفقـــــط  2019و  2018بعنوان سنيت ( د 6.471,000)
 

 

      األطفال ، و حيث ة املتعل ق مبداخيل رياض ــــــة البلدي  ـــــــــــــــمن ميزاني   51-01إستنادا ألحكام الفصل
كمعلوم ( د 40)  اراـــــون دينــــــــــــــدره أربعـــــأن  السيد هشام بلحاج حسن تقد م مبطلب يف إسرتجاع مبلغ ق

تسجيل طفليه بالر وضة البلدي ة كان قد قام بإستخالصها يف إطار اإلستعداد للس نة الد راسية 
 إال  أن ه مل يتم  فتح الر وضة هذه السن ة بسبب عدم إنتهاء األشغال اجملراة هبا .،  2018/2019

 أربعون ديناراو قدره  املايل املدفوع املوافقة على إرجاع املبلغ املكتب البلديواملعروض على أنظار أعضاء            
فتح ، و ذلك لعدم  شام بلحاج حسنـــــــــــــــــهبالروضة البلدية لصاحبه السيد  كمعلوم تسجيل( د 40)

 الر وضة هذه السن ة بسبب عدم إنتهاء األشغال اجملراة هبا .
 
 
 
 
 



 

 رأي المكتب البلدي 
  

أربعون و قدره  ايل املدفوعــــــــــــــــــــامل إرجاع املبلغ على أعضاء املكتب البلدي احلاضرونوافق  عد الن قاش ،ــــــب  
، و ذلك لعدم  ام بلحاج حسنــهشد ــــــــبالروضة البلدية لصاحبه السي وم تسجيلــــــــــكمعل( د 40)  دينارا

 فتح الر وضة هذه السن ة بسبب عدم إنتهاء األشغال اجملراة هبا .
  .2019 ةــــــــــــة األوىل لسنـــــــه العادي  ــــــــــــــــــــــلدي يف دورتــــــــــــــــــــــى أنظار اجمللس البــــــــــــــــــمع عرض املوضوع عل         

 
 

 البلدي  قرار المجلس
 

أربعون و قدره  ايل املدفوعــــــــــامل إرجاع املبلغ على البلدي احلاضرون جمللسأعضاء اصادق  عد الن قاش ،ـــــــــــب       
و ذلك لعدم ، نــــــــــهشام بلحاج حسه السيد ــــــــة البلدية لصاحبـــــــــبالروض كمعلوم تسجيل( د 40)  دينارا

 فتح الر وضة هذه السن ة بسبب عدم إنتهاء األشغال اجملراة هبا .
 : المحال ت البلدي ةمعي نات تسويغ    مراجعة  تقرير إختبار حولمحتوى  عرض   (7

 

اخلصوصية  اجعة بالنظر للبلدية على جملس النيابةللمحالت الر  نات التسويغ مت عرض موضوع مراجعة معي          
صادق على مقرتح الرتفيع يف معاليم  الذ ي 2017أوت  22املنعقد بتاريخ  2017يف دورته العادية الثالثة لسنة 

ة من قبل نختبار حمي  ضائية أو قضائية على ضوء تقارير إوذلك بطريقة ر ، ظر للبلدية اجعة بالن  ت الر  كراء احملال  
راجعتها منذ األكرية مل تتم مُ  وحظ أن  ، حيث لُ  اإلدارة العامة لإلختبارات بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

 قتصادية بالبالد.ة طويلة بالرغم من التطورات اإلمد  
ختبار موا بطاقة إجارية داخل السوق البلدي وخارجه وقد  ة احملالت الت  ني كاف  وحيث عاين اخلرباء املختص      

سويغ نات الت  حيتوي على القيمة احلقيقية ملعي   8078/187حتت عدد  2019أفريل  01قرير املؤرخ يف ضمن الت  
 ة.  ـــ  السنوي

نات دول مقارنة بني معي  جب املبني  ختبار تقرير اإلحمتوى ء اجمللس البلدي واملعروض على أنظار أعضا       
 . سويغ احلقيقية املقرتحةالت  ة ومعينات التسويغ احلالي  

 قرار المجلس البلدي
تفاق على إعالم مجيع املتسوغني بالقيمة الكرائية املقرتحة عن طريق عدل بعد التداول والنقاش، مت اإل     

 يقع اللجوء إىل القضاء ، تفاق على قيمة مقبولة من طرف البلدية تظار املعني ني ، ويف صورة عدم اإلمنفذ وإن
 نات الكراء .الرتفيع يف معي  قصد 

 



 :( عرض مقترح كراء معد ات الت بريد لسوق الس مك بالمرسى  8
 

 

متلك البلدية معد ات تربيد بسوق الس مك تتمث ل يف غرفة تربيد وغرفة لصنع الثلج ، وحيث رغب جتار السمك        
س ــــــــــــــلفائدهتم بعد أن مت  عرض املوضوع على أنظار جمل بالسوق البلدي تكوين مجعية لكراء هذه املعد ات وإستغالهلا

، إال  أهنم متك نوا من  2014ديسمرب  18املنعقدة بتاريــــــــــــــــــــخ  2014النيابة اخلصوصية يف دورته العادية الرابعة لسنة 
عمومية لكراء هذه املعد ات خالل سنة احلصول على ترخيص من السلطة املختص ة ، وتبعا لذلك قامت البلدية ببت ة 

ة آالف ــــة السنوية اإلفتتاحية بثالثـــــــــــبعد أن قد رت مصاحل وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية القيمة الكرائي 2018
الث مر ات ( غري أن ه مل يتقد م أي مشارك للبت ة ، فأعادت البلدي ة البتة يف ثد 3450,0000وأربعمائة ومخسني دينار)

 دون جدوى.
        

وحيث تقد م تاجر السمك بالسوق البلدي السيد حممد اهلادي بن فرحات مبطلب لتمكينه من كراء  هذه   
"، شركة ذات  BUS Agroalimentaireاملعد ات دون أن يتقد م بعرض مايل ، كما تقد م وكيــــــــــــــل شركة "

مارس  08مسؤولية حمدودة، ممثـ ـــــــــــــــلة يف شخص وكيلها وممث لها القانوين السيد حممد اهلادي العويين مبطلب بتاريخ 
(  يف السنة أد 4ار)ـــــــــــــقدره أربعة آالف دين 2019مارس  27لنفس الغرض وقد م عرضا مالي ــــــا ورد بتاريخ  2019

سعر اإلفتتاحي الذ ي قد رته مصاحل وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية، كما أنــــ ــــــــه تعه د ضمن مطلبه وهو يفوق ال
يف الغرض مع القيام بصيانـــــــــــة معد ات التربيد وإجراء الت حسينات الالزمة لضمان  بتطبيق بنود كراء الشروط املعد  

 حسن إستغالهلا.

د كــــــــــــــــراء أنظار أعضاء اجمللس البلدي العرض املايل للشركة املذكورة ومشروع عقواملعروض على       
. معد ات تربيد بسوق الس مك باملرسى   

 البلدي  قرار المجلس
 

معد ات تربيد املتعل ق بكراء  العرض املايلعلى  البلدي احلاضرون جمللسأعضاء اوافق  عد الن قاش ،ـــــــــــب        
 BUSوكيــــــــــــــل شركة " به تقد مو الذ ي  (  يف السنةأد 4ار)ـــــــــــــقدره أربعة آالف دينباملرسى و  بسوق الس مك

Agroalimentaire  يفوق السعر اإلفتتاحي الذ ي قد رته مصاحل وزارة أمالك الدولة والشؤون " بإعتباره
د كــــــــــــــــراء معد ات مشروع عق على البلدي احلاضرون لسجملأعضاء ا ، كما وافق (د 3450,0000) العقارية
 . سنة قابلة للّتجديدالكراء : مّدة على أن يتم  تعديل الفصل الث اين منه حبيث تكون  التربيد
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III)     لجنة األشغال و الت هيئة العمراني ة :  
شطيب على شرط فسخي وارد بعقد البيع المبرم بين البلدية والسيد محمد الصالح بن  الت   (1

 وص عقـار كائن بنهج الن صر المرسى :أحمد قنديل الحكيري بخص
 

يرغبون من خالله  2019فيفري  12حممد صاحل احلكريي مبطلب للبلدية بتاريـــــــــــــــــــــــــــخ  تويف  م ورثة املتقد      
املصادق  1978أكتوبر  07رفع يد البلدية على الشرط الوارد بعقد البيع املربم بينها وبني والدهم املؤرخ يف 

خبصوص العقار الكائن بنهج النصر املستخرج من  1978نوفمرب  05شراف بتاريخ عليه من طرف سلطة اإل
أن يلتزم  المشتري بصريح العقد املذكور " من السابع  بالفصلحيث ذكر  45947الرسم العقاري عدد 

ة لها لتزام فالبلديّ متثال لإلليه وفي صورة عدم اإلإ إومقار الم  فويت للخواص في العلتزام بعدم التّ اإل
 . " ت فيهفوّ الم   سترجاع المحلّ إالحق في 

وحيث أن الورثة يرغبون يف إمتام إجراءات نقل  ، لتزامه طيلة فرتة حياتهإاملشرتي قد أوىف ب وحيث أن      
 ة.ـــ ة املكان لتقدميها إلدارة امللكية العقاريامللكية اليت تفرتض احلصول على شهادة رفع يد من بلدي  

املنعقدة بتاريخ  2014مبقتضى مداولة اجمللس البلدي يف دورته العادية األوىل لسنة سابقا  ه قد مت  وحيث أن      
املوافقة على التشطيب على الشرط الفسخي الوارد بعقد البيع املربم بني البلدية والسيد  2014مارس  06

 ،شخص آخر  له فيها ألي   تا على املشرتي إحالة القطعة املفو  ر حتجريا بات  الذي كان حيج  أمحد عبيد 
املوافقة على التشطيب على الشرط املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي إستئناسا هبذه املداولة       

ا على ر حتجريا بات  ي كان حيج  الذ   -حممد صاحل احلكريي  تويف  واملالفسخي الوارد بعقد البيع املربم بني البلدية 
يف قائم حياته لذلك الشرط  همتثالإبب سوذلك ب،  - شخص آخر له فيها ألي   تاملشرتي إحالة القطعة املفو  

 ىل مشاكل عويصة بني الورثاء يف تصفية اإلرث.إي اإلبقاء عليه يؤد  وأن   
      

 رأي المكتب البلدي
 

يف دورته ي اجمللس البلد مبداولة إستئناسا -بعد الن قاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون      
 التشطيب على الشرط الفسخيعلى  -2014مارس  06املنعقدة بتاريخ  2014العادية األوىل لسنة 

ا على ر حتجريا بات  ي كان حيج  الذ   -حممد صاحل احلكريي  تويف  واملالوارد بعقد البيع املربم بني البلدية 



يف قائم حياته لذلك  همتثالإبب سوذلك ب،  - شخص آخر له فيها ألي   تاملشرتي إحالة القطعة املفو  
 تصفية اإلرث.ىل مشاكل عويصة بني الورثاء يف إي اإلبقاء عليه يؤد  الشرط وأن   

  .2019 مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادي ة األوىل لسنة    
 البلدي  قرار المجلس
 

يف دورته ي اجمللس البلد مبداولة إستئناسا -البلدي احلاضرون  لسبعد الن قاش ، وافق أعضاء اجمل    
التشطيب على الشرط الفسخي على  -2014مارس  06املنعقدة بتاريخ  2014العادية األوىل لسنة 

ا على ر حتجريا بات  ي كان حيج  الذ   -حممد صاحل احلكريي  تويف  واملالوارد بعقد البيع املربم بني البلدية 
يف قائم حياته لذلك  همتثالإبب سوذلك ب،  - شخص آخر له فيها ألي   تاملشرتي إحالة القطعة املفو  

 ىل مشاكل عويصة بني الورثاء يف تصفية اإلرث.إي اإلبقاء عليه يؤد  الشرط وأن   

 :ليلي  تهيئة المحل الت جاري الكائن بنهج أحمد التـ   (2  
 

متلك  البلدية احملل الت جاري الكائن بنهج أمحد الت ليلي قامت بتسويغه للسي د وكيل شركة األلعاب       
، بعد أن قام بشراء األصل الت جاري  2011أفريل  11" مبقتضى العقد املؤرخ يف  GoldenToysالذهبي ة "

من السيد محادي الن ايلي الذي كان يتعاطى نشاط صناعة النجارة ، ونظرا للحالة السيئة اليت كان عليها 
خيص له للقيام  احملل واليت تُعيق املتسوغ عن ممارسة النشاط اجلديد ، قد م وكيل الشركة مطلبا قصد الرت 

مارس  22ملف ا فن يا يف الغرض تــم  رفضه من قبل اللــــــــــــــــــــجنة الفنية ، وبتـــــــــــــــــــــــــاريخ بإصالحات للبناية وقد م 
قصد صيانة البناية  4052نب ه وكيل الش ركة على البلدية بواسطة حمضر عدل منف ذ حتت عدد  2012

على تلك احلالة ، ُمضيفا أن ه سيلتجئ وهي  تجارة بوصف البلدية مالكة للجدران ُمبي نا إستحالة ممارسة ال
 مصحوبة بصور. 10306للقضاء يف حالة عدم اإلستجابة ، ودعم التنبيه باملعاينة عدد 

 

ويتضم ن الت نبيه ضرورة  10581 حتت عدد 2016فيفري  01 قام بتنبيه آخر بواسطة عدل منف ذ بتاريخ مث  
املتسو غ هتيئة احملل على نفقته والر جوع على البلدي ة جلرب األضرار اليت صيانة احملل ويف خالف ذلك سيتوىل 

 حلقته جر اء عدم ممارسة نشاطه الت جاري.



تطلب  3302وج هت البلدية مراسلة لوكيل الش ركة حتت عدد  2018فيفري  21وحيث أن ه بتاريخ     
قد م وكيل الشركة  2018مارس  05، وبتاريخ مبقتضاها تقدمي ملف فين  قصد هتيئة احملل على نفقته اخلاص ة 

ميم مت رفضه الحقا من الل جنة الفن ية لرخص البناء .  ملف ا فن يا للرت 
، مت ت مراسلة وكيل الشر كة من قبل املعتمد ، رئيس النيابة اخلصوصية قصد  2018ماي  14وبتاريخ    

خيص له برتميم احملل على نفقته اخلاص ة وذلك إثر إنع ُخص صت  2018فيفري  16قاد جلسة بتاريخ الرت 
 ملف ه مل يُعرض على الل جنة الفن ية . للغرض ، إال  أن ه مل يقم بالت هيئة ألن  

مطلبا إلعادة الن ظر يف امللف الفين  للت هيئة بإعتبار  2018ديسمرب  05غ قد م بتاريخ املتسو   وحيث أن    
 إنتخاب جملس بلدي جديد .

املتسو غ ُحرم من ممارسة نشاطه  ة كما أن  وعلى املار   أصبحت تشك ل خطرا على األجواراية وحيث أن  البن 
 التجاري .

 سويغ ،نات الت  وحيث أن  إعادة هتيئة احملل من شأنه أن يرفع من قيمة ُمعي   
سفلي وحيث أن  مثال الت هيئة العمراني ة للبلدي ة يسمح مبمارسة الت جارة يف حدود مساحة الط ابق ال     

 ، 2م 70املقدرة مساحته بـــــــ 
املنعقدة  2018و حيث مت  عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادي ة الر ابعة لسنة   

 : الينيأحد املقرتحني الت   إختيارقصد   2019فيفري  12يوم الث الثاء 
ة مع إجناز األشغال املطلوبة على نفقته اخلاص  ي قد م ملف ا فن يا للرتميم من * إم ا متكني املتسو غ الذ  

 سويغ ،نات الت  خصم تكلفة التهيئة من معي  
فيع فيه .ميم والت  * أو إجناز البلدية ألشغال الرت    هيئة على نفقتها مع مراجعة معلوم الت سويغ بالرت 

 ، 2019و حيث مت  إرجاء الن ظر يف هذه املسألة خالل الد ورة العادي ة األوىل للمجلس البلدي لسنة    
 

 خمتص  يف، و حيث مت ت دعوة الش ركة املتسو غة لتعيني خبري عديل لدى احملاكم و شركات الت أمني  

 ،البناءات و األشغال العام ة قصد معاينة احملل  و تشخيصه و تقدمي رأيه الفين  يف الغرض 
 و حيث خُلص يف تقريره إىل الن تائج الت الية :       

 * العقار " يف حالة إهنيار تام  و شامل و خطري " و هو مهد د لسالمة ُمستغل يه و املار ة كذلك ،    
ُكلي ا مبراقبة لصيقة من طرف أهل اخلربة على ضوء دراسة فن ية سليمة ... بإعتبار   * وجوب " هدم العقار    

 العقار ُمالصق دون إرتداد على مباين األجوار ".



املكتب البلدي املوافقة على مقرتح تويل  البلدي ة هدم العقار و إعادة املعروض على أنظار أعضاء        
ة مصاحلها املختص ة تفاديا لكل  ضرر قد يلحق باألجوار أو باملار ة ـــــــــبنائه على نفقتها اخلاص ة و مبراقب

 و يكون موجبا جلرب الض رر .
 

 

 رأي المكتب البلدي
 

 

مقرتح تويل  البلدي ة هدم العقار املقام بعد الن قاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على         
إعادة بنائه على نفقتها اخلاص ة و مبراقبة مصاحلها  و احملل الت جاري الكائن بنهج أمحد الت ليليعليه 

 املختص ة تفاديا لكل  ضرر قد يلحق باألجوار أو باملار ة و يكون موجبا جلرب الض رر.

 . 2019 مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادي ة األوىل لسنة          
 

 البلدي  قرار المجلس
 

موضوع هتيئة احملل الت جاري الكائن  إرجاء الن ظر يف البلدي احلاضرون لسأعضاء اجمل قر ربعد الن قاش ،       
ميم و الت هيئة شغال إجناز أإىل حني إعداد مشروع إت فاقي ة موضوعها تويل  املتسو غ  بنهج أمحد الت ليلي  الرت 
دون املطالبة بإسرتجاع املبالغ اليت  مت  صرفها يف الغرض ، مث  عرضها على أنظار اجمللس  ةعلى نفقته اخلاص  

 البلدي يف دورته القادمة .
 

ات  ـــــــــــع السيـ ارات الر ابضة بالط ريق العام و المخالفة لمجل ة الط رقـــــعرض كراس شروط رف( 3
 المرسى :  و لمثال المرور ببلدي ة

كراس شروط رفـــــع السي ارات الر ابضة بالط ريق   اجمللس البلدي املصادقة علىاملعروض على أنظار أعضاء        
 . العام و املخالفة جملل ة الط رقـــــــــــات و ملثال املرور ببلدي ة املرسى

 البلدي  قرار المجلس
 

شروط رفـــــع السي ارات الر ابضة كراس على   البلدي احلاضرون لسأعضاء اجملصادق بعد الن قاش ،      
 . بالط ريق العام و املخالفة جملل ة الط رقـــــــــــات و ملثال املرور ببلدي ة املرسى

 



 : "LEMON TOUR  LE " مع شركة  تعاون  مشروع إت فـاقي ة   (4

املروري مبدينة املرسى خالل املوسم الص يفي ،  يف إطار العمل على احلد  من معضلة اإلكتظاظ     
إبرام إت فاقية شراكة مع ل يف مبشروع منوذجي متمث   "  LEMON TOUR LE  " تقد مت شركة 

موضوعها القيام بإعداد دراسة متك ن من ضبط و برجمة أنشطة قصرية املدى لغاية  بلدية املرسى
تقدمي النصائح و إقرتاح أنشطة قابلة للت حقيق  الت قليص من الص عوبات املتعل قة بالتنق ل داخل املدينة ،

ضة تركيز ممر ات خمف   على غرار حتديد مسلك دخول و خروج سيارات مواكب الزواج بقصر السعادة 
للس رعة خاص ة باملرتج لني تنظيم حركة املرور مبدخل املدينة ، تنظيم وقوف وسائل الن قل العمومـــــــــي 

 املعروض  و ،مبنتزه الس عادة تعليم سياقة الدر اجات العادية  ،و شاحنات الت اكسي اجلماعي 
 شركة مع  تعاون املوافقة على مشروع إت فاقي ةعلى أنظار أعضاء اجمللس البلدي 

"  LEMON TOUR LE  "  حّت  تتمكن البلدية من اإلستفادة من خمتلف اخلدمات املعروضة
 ضمنها .

 
 قرار المجلس البلدي

   بعد الن قاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على مشروع إت فاقي ة تعاون مع شركة  
" LE LEMON TOUR " سيقع إسداؤها من قبل هذه الشركة و اليت  من  نظرا ألمهي ة اخلدمات اليت

 الت قليص من معضلة اإلكتظاظ املروري مبدينة املرسى خالل املوسم الص يفي . شأهنا

 فتح وتهيئة مسلك لشاطئ قمرت حروش :( 5

احملاذيني لإلصالحي ة  لشاطئ قمرت حروشأو مسلكني متساكين قمرت حول فتح مسلك بطلب من        
املوافقة على فتح أعضاء اجمللس البلدي ، املعروض على أنظار تسهيال لتنق لهم هلذا الش اطئ و لنهج الغابة 

 لشاطئ قمرت حروش . أو مسلكنيمسلك 

 قرار المجلس البلدي

 ة للمرور ـــــــــــهتيئة املسلك احملاذي لنهج الغاب أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على وافقبعد الن قاش ،        
 ا ــــــــــــــة دون غريهـــــــــــــين قمرت و غريهم ووسائل الن قل اخلفيفـــــــــــــــــــــــــــــمتساك من طرف قمرت حروشإىل شاطئ 



 
مع الن ظر يف إمكاني ة فتح مسلك ثان حماذي لإلصالحي ة  –مع العلم أن ه توجد دراسة خاص ة هبذا املسلك  –

 حال توف ر الدراسة املتعل قة به .
 

 مراجعة مثال التهيئة العمرانية :( 6
 :المحافظة على الرصيد العقـاري البلدي    -1

يف إطار احملافظة على الرصيد العقاري البلدي والعمل على تثمينه وحسن إستغالله خاص ة من حيث 
اإلستجابة إىل طلبات رؤساء الدوائر يف إجناز مرافق عمومية ذات مصلحة عام ة على األراضي البيضاء التابعة 

وبإقرتاح من  احلاضرون صادق أعضاء اجمللس البلدي ، ومبناسبة املراجعة اجلارية ملثال التهيئة العمرانية للبلدية ،
) منطقة جتهيزات عمومية عام مرانية على تصنيف األراضي البلدية كملك بلدي ة األشغال والتهيئة العـــــــــــــــــــــــجلن

   (.وجتهيزات خمتلفة
 ة : ـــــإنجاز سوق يومي    -2

يف إطار املراجعة اجلارية ملثال التهيئة العمرانية لبلدية املرسى ، وتنفيذا للمخطط اإلستثماري           
تفاق على تغيري صبغة اإلمت  ،  2م 1800ساحة مب سيدي داود بالبلدي القاضي بإجناز سوق يومية 

وتكليف السيد رئيس البلدية بإعتماد ذلك مبناسبة  املشروع  هذالتصبح مالئمة لبعث قطعة أرض 
 .مراجعة مثال التهيئة العمرانية 

 :صدور مثال التهيئة العمرانية بأمر    إجراءاتالموافقة على     -3
ابية خبصوص ما تبعا            لإلشعار الص ادر من طرف مصاحل وزارة الت جهيز و اإلسكان و الت هيئة الرت 

 ة ،ــــــــــيستوجب القيام به ملواصلة مراجعة مثال الت هيئة العمراني ة لبلدي ة املرسى للمرحلة األخرية املتبق ي
  ،عليه إلستصدار أمر يف الغرض  النهائية واإلسراع يف املصادقة

املوافقة على مواصلة اإلجراءات املتعل قة مبراجعة مثال املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي          
ابية قصد إستصدار أمر للمصادقة النهائية يف الغرض  الت هيئة العمراني ة  وفقا ملقتضيات جمل ة الت هيئة الرت 

ثال الت هيئة العمراني ة لبلدي ة املرسى يف أطوار ُمتقد مة الس ارية املفعول ) نظرا ألن  مشروع مراجعة موالت عمري 
من  إعرتاضات املواطنني املسجلة بالدفرت املوضوع يف الغرض أثناء عملية التعليق للعمومو مت ت دراسة كل  

 .طرف البلدي ة ( 
  



 
 قرار المجلس البلدي

 

مواصلة اإلجراءات املتعل قة مبراجعة  صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على بعد الن قاش ،           
قصد إستصدار أمر للمصادقة النهائية على املشروع وفقا ملقتضيات جمل ة الت هيئة مثال الت هيئة العمراني ة 

ابية والت عمري الس ارية املفعول ) نظرا ألن  مشروع مراجعة مثال الت هيئة العمرا ني ة لبلدي ة املرسى يف أطوار الرت 
ُمتقد مة و مت ت دراسة كل  إعرتاضات املواطنني املسجلة بالدفرت املوضوع على ذمة املواطنني خالل عملية 

 التعليق للعموم وذلك لتفادي تأخري يف إجناز املشروع.
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VI) لجنة الد يمقراطية الت شاركية والحوكمة المفتوحة  : 
 :عرض آليات الديمقراطية التشاركية 

 الميزانية التشاركية: 

 أفادت اآلنسة إميان الفهري، مستشارة ، رئسة جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة املفتوحة بأن         
( 2013ل بلدية إعتمدت آلية امليزانية التشاركية ) سنة ا أو  بلدية املرسى تعد بلدية  منوذجية من حيث أهن  
، حيث مت  2016هذه اآللية منذ سنة  نستغناء عاإل ه مت  وسامهت يف تعميمها بعديد البلديات، غري أن  

 إعتماد آلية جديدة وهي " برنامج اإلستثمار البلدي التشاركي السنوي" ، ويف هذا اإلطار ،
، وذلك -لية املعتمدة حاليا إقرتحت إعادة إعتماد آلية امليزانية التشاركية ملا هلا من إمتيازات مقارنة باآل  -

 .2020بداية من سنة 
  الّتشخيص التشاركي: 

 تتمث ل هذه اآللية يف إرساء بنك معطيات ملشاكل املنطقة البلدية يف مجيع اجملاالت.

  القرارات التشاركية: 

 -مفتوحة وال تقتصر على جمال معني  دون غريه –ميكن إعتماد هذه اآللية يف عديد اجملاالت         
 : مثال على غرار اجملال االقتصادي أو الثقايف أو االجتماعي :

 تنظيمهايقع يتم تشريك املواطن بالنسبة للمجال الثقايف يف مسابقات ثقافية وضبط معايري للمشاركة  (1
 حبضور اجملتمع املدين وأعضاء اجمللس البلدي، 

 تنظيم مسابقات حول أحسن مشروع إقتصادي أو إجتماعي باملنطقة البلدية . (2
 كما أفادت اآلنسة إميان الفهري يف آخر مداخلتها بأن  البلدية تعتزم إعتماد تطبيقات إعالمية يف          

دويل إطار التعاون مع منظم ة " راج " ومجعية " أنشر " ، وبأن  بلدية املرسى إخنرطت يف املرصد ال  
 ." OIDPللدميقراطية التشاركية : " 

 
 
 

 

 

 
 

  



V)   : لجنة الش ؤون اإلداري ة و إسداء الخدمات و الت عاون الال مركزي 

 : مشروع إتفـاقية توأمة بين بلدي تي نابلس )فـلسطين( و المرسى 
 

توأمة بني بلدي يت نابلس )فلسطني( و املرسى  مشروع إتفاقيةاملعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي        
 قصد املوافقة عليه .

 رأي المكتب البلدي
مشروع إتفاقية توأمة بني بلدي يت نابلس  بعد الن قاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على           

 .)فلسطني( و املرسى 
  .2019 ةــــــــــــة األوىل لسنـــــــه العادي  ــــــــــــــــــــــلدي يف دورتــــــــــــــــــــــالبى أنظار اجمللس ــــــــــــــــــمع عرض املوضوع عل   

 قرار المجلس البلدي

البلدي  وافق أعضاء اجمللسو يف إطار دعم الت عاون الال مركزي ببلدية املرسى ، بعد الن قاش ،     
 .توأمة بني بلدي يت نابلس )فلسطني( و املرسى  إتفاقية مبدإ إبرام على احلاضرون

 IV)   عليم :ربية والت  قـافة والت  لجنة الفنون والث 
 
 

   لإلعالم  : 

  إتّفاقّية شراكة حول" أشغال و صيانة خفيفة في إطار مشروع أنشطة لفائدة المدارس العمومّية
 ":بمدينة المرسى

بية .  األطراف : *   بلدي ة املرسى ، اجملتمع املدين باملرسى و وزارة الرت 

 الموضوع :    *

بوية   - تعه د البلدي ة وجلنة القيادة املكو نة يف الغرض بإجناز أشغال و صيانة خفيفة باملؤس سات الرت 
 العمومي ة باملنطقة البلدي ة ،

بوي -  بية للط رفني أعاله يف القيام مبثل هذه التدخ الت داخل املؤس سات الرت  ة ـــــــــــــــــــترخيص وزارة الرت 
 العمومي ة باملنطقة البلدي ة .

 

 إتّفاقّية شراكة حول تطوير الّتربية الفّنية والثّقافية بالمدارس العمومّية بالمنطقة البلدية المرسى: 
ي ة املرسى ، املعهد العايل إلطارات الط فولة بقرطاج درمش ، جلنة قيادة األنشطة لفائدة بلد  األطراف :*

 باملرسى.املدارس العمومي ة 



  الموضوع :*
 الث قافة،متكني مجيع تالميذ املدارس اإلبتدائي ة باملرسى من الن فاذ إىل  -

 العمومي ة،الت قليص من الفوارق املتعل قة بالن فاذ إىل الث قافة بني املؤس سات الرتبوي ة  -
 الثقافي ة.و إدماجهم يف األعمال وتشريكهم حتسيس األطفال  -
  ّة شراكة في إطار شبكة " مدينتي" إتّفاقي: 
بلدي ات : املرسى ، سيدي بوسعيد ، الكاف ، سيدي حسني ، تستور ، رادس ، حلق  :  األطراف*

، البطان ،  باردو ،قرطاج ، مرناق ، القريوان، الوادي ، الكرم ، منوبة ، منزل بورقيبة ، قليبية ، الزريبة 
 منزل متيم .

  الموضوع :*

عه وإحياء الرتاث والتعريف باألعالم وتكرمي األحياء ز بتنو  إعادة اإلعتبار للموروث احلضاري املتمي   -
 منهم وتثمني إسهاماهتم املعرفية والفكري ة وتنشيط احلركة الثقافية بني البلديات ،

عي الدؤوب إىل تبادل اخلربات مركزي ودعم العمل التشاركي بني البلديات والس  تفعيل التعاون الال   -
عديدة أمهها التنمية املندجمة، الطاقات البديلة واإلقتصاد األخضر، والتجارب وتنمية القدرات يف جماالت 

 ، ، إدماج الشباب يف العمل البلدي، دعم قدرات البلديني وغريها اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامين
مع املؤسسات اجلامعية على غرار املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية والتعمري قصد قيام  عقد إتفاقيات -

الطلبة برتبصات ودراسات يف جماالت تنعكس اجيابيا عليهم وعلى البلدية وتفعيل مسامهتهم يف خمتلف 
 أنشطة الشبكة. 

يف إطار شبكة  اال بشهر الرتاثى لتظاهرة " مدينيت تاريخ و تراث " إحتفبلدي ة املرستنظيم : مالحظة * 
 . 2019أفريل  18يوم اخلميس  " مدينيت "

 

 المرسى  –قة سيدي عبد العزيز إتّفاقّية إشغال وقتي لجزء من حدي- : 
بلدي ة املرسى ، نادي ليونس قرطاج صوفونيبة و اجلمعي ة العام ة للقاصرين عن احلركة العضوي ة  :  األطراف*

 " أجيم" .
  الموضوع :*

خيص جمانا للن ادي و اجلمعي ة بصفة جماني ة يف اإلستغالل الوقيت جلزء من حديقة سيدي عبد العزيز  - الرت 
لتهيئته و إستغالله كفضاء ألعاب لألطفال املعاقني و فاقدي الس مع باملنطقة  ( 2م 5000) باملرسى 
 البلدي ة .

 
 



 ببلدية المرسى 2019 أفريل 11 إحياء ذكرى رحيل فائزة إسكندراني  يوم الخميس:  
مستشارة ، رئيسة جلنة شؤون املرأة و األسرة إعالم مجيع احلاضرين ،  عائشة المهيريتول ت السي دة    

 2019أفريل  11وم اخلميس ــــــــــــيبأن  البلدي ة بالت عاون مع " مجعي ة صيانة مدينـــــــــة املرسى" ستتوىل  
إسكندراين نظرا لنـــــــــضاهلا يف جمال حقوق املرأة و مسامهتها يف جمال  إحياء ذكرى رحيل السي دة فائزة

 العمل البلدي كمستشارة بلدي ة .
 " : "نشاط مشترك مع مؤّسسة " رستمNext Generation 2019أفريل  29 إلى 27" أيّام 

: 
إىل  27نظ م أي ام تس "Next Generation: "" رستم" روضة الزاوشي أن  مؤس سة أبرزت السيدة   

، و ذلك مهرجان موسيقى للشباب و مناظرة إلختيار أفضل عرض موسيقي  2019أفريل  29
 باملنطقة البلدي ة .

 

 : مشاريع إت فـاقيـ ات 
 د العالي للفنون الجميلة بنابل "مشروع إتّفاقّية شراكة مع " المعه: 
  الموضوع :*

 الفين  ،تطوير الت عاون الث نائي يف جماالت اإلبداع  -

 الت عريف بالن شاط الس ياحي و الث قايف لبلدي ة املرسى ، -
 مشاركة طلبة و أساتذة املعهد يف الت ظاهرات اليت  تُنظ مها بلدية املرسى ، -
  .متكني الط لبة من القيام برتب صات و مشايع ختم الد روس  -
 مل من أجل ديمقراطّية حقيقّية " مشروع إتّفاقّية شراكة مع " جمعّية الع: 
  الموضوع :*

 ـ: ــــــاملساعدة الفن ية للبلدي ة لتنفيذ ما تباشره من أنشطة تتعل ق خاص ة بــ الجمعّيةتوفري  -

 جاح املدرسي ،الت حسيس بقيم املواطنة و احلق يف املساواة يف حظوظ الن   -
تنمية احلس  الفين  و الث قايف لدى الت لميذ و معاضدته ملختلف الت علمات األساسي ة لتكوين ذات متوازنة  -    

 ملواطن فاعل ،
 حتقيق إنفتاح على حميطها مع ضمان احليادي ة و املهني ة ، -
فيهي ة،ـــــــــطة الث قافي  ع كل  األطراف املعني ة مبرافقتهم يف األنشمالميذ مرجعي ات جناح بالت فاعل إعطاء الت   -  ة و الرت 
 تنمية قيم الت عايش و الت ضامن بتكريس العمل املشرتك . -
 



 
للجمعي ة الفضاءات اليت  حتت تصر فها لتقدمي أنشطة تالميذ املدارس اإلبتدائي ة اليت  تتدخ ل فيها البلديّة توفري  -

 و الر اجعة هلا بالن ظر على غرار :
 ة و السينما ـــــسم و الرتبية على املواطنر  طالعة و الــــــالقيام بأنشطة ترفيهي ة و تنظيم ورشات خمتلفة يف املسرح و امل -    

 و املوسيقى و الز يارات الث قافي ة ،      
  .ص صهاتنظيم ندوات أو ورشات عمل أو أي ام دراسي ة وغري ذلك من األنشطة العلمي ة ذات الص لة مبجال ّت -
  مشروع إتّفاقّية مع مؤّسسة "كمال األزعر" حول وضع مرّكب ثقافي و قاعة عروض سينمائّية بالبحر األزرق

 : على ذّمة البلديّة
 .، مؤس سة " كمال األزعر"  بلدي ة املرسى :  األطراف*
قصد دفع   البلدي ةحول وضع مرك ب ثقايف و قاعة عروض سينمائي ة بالبحر األزرق على ذم ة  الموضوع :* 

 الن شاط الث قايف و الفين  مبدينة املرسى .
 رأي المكتب البلدي

 

 إمتام إجراءات إبرام مجلة مشاريع اإلت فاقي ات  بعد الن قاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على             
 اآلنف ذكرها .      

  .2019 ةــــــــــــة األوىل لسنـــــــه العادي  ــــــــــــــــــــــلدي يف دورتــــــــــــــــــــــأنظار اجمللس البى ــــــــــــــــــمع عرض املوضوع عل         
 قرار المجلس البلدي

 إمتام إجراءات إبرام مجلة مشاريع اإلت فاقي ات البلدي احلاضرون على لسبعد الن قاش ، وافق أعضاء اجمل             
 اآلنف ذكرها .

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



IIV) : لجنة المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين 
 

 قرار تكليف :تجديد  ( 1
بتاريخ  1169عدد فقة على جتديد القرار البلدي ااملعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املو         

كاهية مدير األعوان مبلف ،  متصر ف مستشار  املتعل ق بتكليف السيدة فرح امليزوين ، 2017نوفمرب  06
و الص ادر تطبيقا ملداولة جملس الن يابـــــــــة اخلصوصي ة يف العمل البلدي ببلدي ة املرسى  جتماعياإلع و إدماج الن  

 جتماعياإلحول إدماج الن وع  2017أوت  22املنعقدة يوم الث الثاء  2017يف دورته العادي ة الث الثة لسنة 
 يف العمل البلدي .

 

 رأي المكتب البلدي
 

بتاريخ  1169عدد بعد الن قاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على جتديد القرار البلدي        
ة مدير األعوان مبلف ــــــــكاهي،  املتعل ق بتكليف السيدة فرح امليزوين ، متصر ف مستشار  2017نوفمرب  06

و الص ادر تطبيقا ملداولة جملس الن يابـــــــــة اخلصوصي ة يف العمل البلدي ببلدي ة املرسى  جتماعياإلع و إدماج الن  
حول إدماج الن وع  2017أوت  22املنعقدة يوم الث الثاء  2017ه العادي ة الث الثة لسنة ــــــــــــــــــيف دورت

 يف العمل البلدي . جتماعياإل
 ةــــــــــــة األوىل لسنـــــــه العادي  ــــــــــــــــــــــلدي يف دورتــــــــــــــــــــــى أنظار اجمللس البــــــــــــــــــعلمع عرض املوضوع           

2019 . 
 قرار المجلس البلدي

 

 1169عدد احلاضرون على جتديد القرار البلدي  ن قاش ، وافق أعضاء املكتب اجمللس البلديبعد ال       
ة مدير األعوان ــــــــكاهي،  املتعل ق بتكليف السيدة فرح امليزوين ، متصر ف مستشار  2017نوفمرب  06بتاريخ 

و الص ادر تطبيقا ملداولة جملس الن يابـــــــــة يف العمل البلدي ببلدي ة املرسى  جتماعياإلع و مبلف إدماج الن  
حول إدماج  2017أوت  22املنعقدة يوم الث الثاء  2017الث الثة لسنة  اخلصوصي ة يف دورتــــــــــــــــــه العادي ة

 يف العمل البلدي . جتماعياإلالن وع 
 

 

 بلدي :تكوين فريق رياضي نسائي   (2 
 

أعضاء املكتب البلدي احلاضرون املوافقة على تكوين فريق رياضي نسائي يضم   املعروض على أنظار   
 موظ فات البلدي ة و ّتصيص ميزاني ة له على غرار فريق كرة القدم بالقاعات .

 



 
 رأي المكتب البلدي

 

ات تكوين فريق رياضي نسائي يضم  موظ ف بعد الن قاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على        
 البلدي ة و ّتصيص ميزاني ة له على غرار فريق كرة القدم بالقاعات .

  .2019 ةــــــــــــة األوىل لسنـــــــه العادي  ــــــــــــــــــــــلدي يف دورتــــــــــــــــــــــى أنظار اجمللس البــــــمع عرض املوضوع عل       
 

 قرار المجلس البلدي
تكوين فريق رياضي نسائي يضم  موظ فات  البلدي احلاضرون على لسالن قاش ، وافق أعضاء اجملبعد         

 البلدي ة و ّتصيص ميزاني ة له على غرار فريق كرة القدم بالقاعات .
 

 إحداث نادي ألعوان البلدي ة من جنس اإلناث بأحد أكشاك منتزه الس عادة : (3
 

إحداث نادي ألعوان البلدي ة  املكتب البلدي احلاضرون املوافقة علىأعضاء  املعروض على أنظار         
 .  بأحد أكشاك منتزه الس عادة من جنس اإلناث

 

 رأي المكتب البلدي
 

 

إحداث نادي ألعوان البلدي ة من جنس  بعد الن قاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على       
 . اإلناث بأحد أكشاك منتزه الس عادة

 ةــــــــــــة األوىل لسنـــــــه العادي  ــــــــــــــــــــــلدي يف دورتــــــــــــــــــــــى أنظار اجمللس البــــــــــــــــــمع عرض املوضوع عل          
2019 . 

 
 قرار المجلس البلدي

ألعوان البلدي ة من جنس  إحداث نادي البلدي احلاضرون على لس، وافق أعضاء اجمل بعد الن قاش       
 . اإلناث بأحد أكشاك منتزه الس عادة

 

 

 



        

 



 

 الجمهورية التونسية                                                                                                 
 البيئة  وزارة الشؤون المحلية و  

 بلدية المرسى   

 
  بالمرسىات تبريد بسوق السمك  كراء معد    عقد      

 

 

 

 سفله:أبين الممضين 

 مبقتضى القائم يف حق امللك البلدي  محمد سليم المحرزيبلدية املرسى يف شخص رئيسها السيد            
ر السعادة ــــــا شارع احلرية قصـــــــهمقر   ، 2018جويلية  10خ ـــحمضر تنصيب اجمللس البلدي املنعقد بتاري

 .( 283699Tاملرسى) املعرف اجلبائي: 
 من جهــــــة                                                                                                                                                                                                              

يف شخص وكيلها  ، شركة ذات مسؤولية حمدودة، ممثلة"BUS AGROALIMENTAIRE"شركة      
مارس  01مسلمة بتاريخ  05224291وممثلها القانوين السيد حممد اهلادي العويين صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 

 .N/1613892معرفها اجلبائي  تونس، هنج اهلادي العبيدي باردو، 08، والكائن مقرها بعدد  2014
 

    خرىأمن جهة        

 توطئــــــــة : 
 حيث قامت البلدية بإجراء بتة عمومية للمرة الثالثة لكراء معدات تربيد كائنة بسوق السمك باملرسى         

 فتتاحية بثالثة آالف اإلرت مصاحل وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية القيمة الكرائية السنوية قد قد   و
 م وكيل شركة  املرات الثالث، وحيث تقد  وأربعمائة ومخسني دينارا ، وحيث أنه مل يتقدم أي مشارك يف

"BUS AGROALIMENTAIRE يرغب مبقتضاه كراء معدات  2019مارس  08"  مبطلب بتاريخ
 قدر بأربعة آالف دينار يف السنة. 2019مارس  27م عرضا ماليا ورد بتاريخ التربيد وقد  

املنعقدة يوم اإلثنني  2019وحيث مت عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية األوىل لسنة     
 . 2019أفريل  29

 



 

 تفـاق والتراضي بين األطراف المذكورة أعاله على إبرام عقد التسويغ طبقـا للشروط التالية:وقع اإل       

  

" ممثلة يف BUS AGROALIMENTAIREاملرسى إىل شركة "غ السيد رئيس بلدية سو  : الفصل األول
املتمثلة يف شخص وكيلها وممثلها القانوين السيد حممد اهلادي العويين مجيع معدات التربيد الكائنة بسوق السمك و 

 غرفة تربيد وغرفة لصنع الثلج.

لنفس املدة وبنفس الشروط ما أبرم هذا التسويغ ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بصفة ضمنية  :لثانيالفصل ا
 مل يصدر تنبيه يف فسخه بواسطة رسالة مضمونة الوصول ستة أشهر قبل هناية العقد.

( يتم خالصه  د4000.000: وقع هذا التسويغ مقابل معني كراء سنوي قدره أربعة آالف دينار ) لثالثالفصل ا
 % 1ف على مبلغ التسويغ خطية يومية قدرها فإنه توظ   ،رعلى مرحلتني ومع بداية كل ستة أشهر ويف حالة التأخ  

 من املعلوم السنوي لعقد التسويغ يلتزم املتسوغ خبالصها.

 د(. 2000.000يتم تقدمي ضمان مايل أو بنكي هنائي قدره ألفا دينار ):   لرابعالفصل ا

املعدات املذكورة مباشرة بعد إمضاء العقد وخالص القسط األول من معلوم  يستغل املتسوغلخامس: الفصل ا
التسويغ وإيداع الضمان النهائي، وبداية من ذلك التاريخ يتحمل كامل املسؤوليات احملددة هبذا العقد وبكراس 

 الشروط املعد يف الغرض.
 لتزاماته .كافة إحرتام املستغل لد املعدات ومراقبة مدى إويبقى للبلدية احلق يف تفق  

عتماد تعريفة معقولة مقابل اخلدمات املسداة لتجار السمك مبناسبة حفظ " املستغل" بإ يلتزملسادس: الفصل ا
 منتوجاهتم.
رورية يتعهد "املستغل" خبالص معاليم تركيز عدادات املاء والكهرباء وأي جتهيزات أخرى يراها ضلسابع: الفصل ا

 تهالك املتعلقة هبا.سكما يتعهد خبالص فواتري اإل
، وميكن له تركيز معدات لإلقتصاد يف ستغاللملتعلقة باإلل مصاريف الصيانة وكل املصاريف األخرى اكما يتحم    

 ستشارة املصاحل الفنية للبلدية كتابيا.الطاقة بعد إ



لكل الرتاتيب القانونية واإلدارية املتعلقة بالتسيري والتصرف وخاصة  متثاليتعهد "املستغل" باإللثامن: الفصل ا 
 ستغالل. وحفظ الصحة واملساحات املخصصة لإلتلك املتعلقة بساعات الفتح والغلق والنظافة 

 ، فإنه يبقى املسؤول الوحيد عن أفعاله وال صورة إخالله باألمن العام أو بالصحة أو السالمة أو الراحة العامة ويف
 حرتامه لتلك الرتاتيب. ج عن عدم إميكنه مطالبة البلدية جبرب الضرر النات

ر ، وحيج   د "املستغل" باحملافظة على املعدات وصيانتها على نفقته وإبقائها على حالة جيدةيتعه   لتاسع:الفصل ا
 ت له.ستعماهلا يف غري ما أعد  عليه إ

 بعد املوافقة الكتابية من البلدية  تغيريات على املعدات املسوغة إال  ال ميكن "للمستغل" إدخال أي لعاشر: الفصل ا
اليت وقعت إضافتها ، كما تبقى كل التجهيزات  ويف خالف ذلك يفسخ العقد بصفة آلية بعد التنبيه عليه كتابيا

 ة تعويضات عنها."للمستغل" املطالبة بأي   ستغالل ملكا للبلدية وال حيق  أثناء فرتة اإل

يلتزم "املستغل" باحملافظة على الشروط الصحية العامة وتلك املنصوص عليها بقرار الرتاتيب  لحادي عشر:الفصل ا
 ّتاذ التدابري القانونية يف الغرض.، ويف خالف ذلك يتم إ الصحية

ر عليه إقالق وحيج   ستغالل مساحات إضافية مبحيط معدات التربيد،إ على املتسوغ ر: حيج  لثاني عشرالفصل ا
 حة التجار اجملاورين بأي طريقة كانت.را

 أ من هذا العقد. ال يتجز   اروط ومالحقه جزءيعترب كراس الش  لثالث عشر: الفصل ا

 ة بالنظر يف كل نزاع ينشأ مبناسبة تطبيق بنود هذا العقد.تكون حماكم تونس العاصمة خمتص  لرابع عشر: الفصل ا

جتماعي وق البلدىي باملرسى أو باملقر اإل" حمل خمابرته باملكرى وهو الس "املتسوغيعني  لخامس عشر: الفصل ا
 باردو، تونس. 08: هنج اهلادي العبيدي عدد  للشركة

 د بذلك.حتمل مصاريف هذا العقد من تامرب وتسجيل على املتسوغ الذي يتعه  لسادس عشر: الفصل ا

 رئيس البلدية                                                                                     غالمتسو       

 (قرأت وقبلت)
 



 

 ة  ــــة توأمـــــــــــــفـاقيت  مشروع إ
 

 بين الممضين أسفله:
قصر شارع الحرية  1، مقرها  محمد سليم المحرزي بلدية المرسى في شخص رئيسها السيد           

 السعادة المرسى ،

 ــــة                                                                                                               ــــــــــــــمن جهــ                                                                                                      
 ، عدلي رفعت يعيشبلدية نابلس في شخص رئيسها السيد        

    ىمن جهة اخر                                                                          
 توطئــــــــة :    

التونسي والفلسطيني وإيمانا  إنطالقا من عالقات التواصل األخوّي المتمّيز بين الشعبين الشقيقين ،   

بأهمية بناء شبكة عالقات تعاون المركزي بين هيئات الحكم المحلي والمجتمعات المحلية التي تمّثلها هذه 

 الهيئات في المدن العربية ، تسهم في تعزيز التبادل الحضاري والثقافي والمعرفي بين هذه المدن .
 

 يلي  فقد إت فقت بلديتا المرسى ونابلس على  ما
  

 

*العمل على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مختلف المجاالت، خاصة المجال الشبابي،     

 والثقافي، والتراثي، واإلداري والرياضي، وأية مجاالت أخرى يراها الطرفان مناسبة.   

ت من كلتا المدينتين * إطالق عدد من المبادرات والمشاريع المشتركة بين الطرفين، وبين مختلف المؤسسا

 بهدف إبراز الجوانب الثقافية والفلكلورية، وتبادل الخبرات الفنية والعملية في المجاالت التي تتطلب ذلك.  
* تشكيل لجنة مشتركة من كال الطرفين بهدف وضع خطة عملية للمبادرات والمشاريع التي يتم اإلتفاق 

 على تنفيذها، ومتابعة تنفيذ هذه الخطة. 

ظيم زيارات رسمية وشعبية بالتعاون مع المؤسسات من كلتا المدينتين بعد اإلتفاق على تحديد النتائج * تن

 المرجّوة من هذه الزيارات.  
 يتعهد الطرفان بالعمل على تفعيل بنود هذه اإلتفاقية والعمل بها إبتداء من تاريخ إمضائها. * 

  .................حّررت في

 
 عن بلدية نابلس / فـلسطين رئيس بلدية المرسى

  



 الجمهوريــــة التونسيـــة         

 ةــــــالبيئ ؤون المحلية ووزارة الش   

 بلديــة المرســـــــــــــــى         
          

 

 

 

 

 

 

 ابضة بالطريق العام  ارات الر  كراس شروط رفع السيـ  

 لمجلة الطرقـات و لمثال المرور ببلدية المرسى    و المخالفة 

 

 

 

 

 

 

 
 2019ماي

 



 

 :طلب العروض موضوع: الفصل األول 

لرفع السيارات الرابضة بالطريق العام  بلدية المرسى معطرف متعاقد ختيار إفي طلب العروض يتمثل موضوع 

المرسى الشاطئ و ، و ذلك بمنطقتي  المرسى بمدينةولمثال المرور  مخالفة لمجلة الطرقاتالو بصورة غير قانونية 

 .المرسى المدينة

 : شروط المشاركة -:  2الفصل 

و يمكن لكل المؤسسات التونسية و مجمعات المؤسسات التونسية المؤهلة للقيام بهذه  وطنيطلب العروض الحالي   -

شروط المشاركة و قّدمت الضمانات المهنية و الفنية و المالية  الخدمات المشاركة فيه على قدم المساواة إذا إحترمت

 المطلوبة لحسن إنجاز الخدمات .

يوما إبتداء من اليوم الموالي آلخر أجل  (60) يصبح المترشحون، بمجرد تقديم عروضهم ، ملزمين بها لمدة ستين -

 محدد لقبول العروض.

 بأي تعويض. ال يمكن ألي عارض تم إقصاؤه لسبب ما أن يطالب -

 ال تقبل عروض كل من تخلدت بذمته ديون لفائدة البلدية. -

      ال تقبل عروض كل من هو في حالة إفالس. -

 :طلب العروض  حترام شروطإ  -:  3الفصل 

 المضّمنة بهذا الكراس أو التي تتضمن إحترازات لم يقع رفعها. شروط لتقصى كل العروض غير المطابقة ل -

عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو توّجه الظروف المحتوية على العروض وجوبا  -

 على العنوان المضمن صلب إعالن البتة.مباشرة لدى مكتب الضبط ببلدية المرسى 

يجب أن تصل الظروف خالل أوقات العمل اإلداري إلى المكان وفي التاريخ المحّدد بإعالن البتة وحّدد يوم  -

**************قبل الساعة العاشرة صباحا كآخر أجل لقبول الظروف ويقصى كل عرض يصل بعد هذه 

 ختم مكتب الضبط المركزي. اآلجال ويتم إعتماد
 

سحبها أو إدخال تغييرات عليها مهما كان نوعها سواء كان ذلك قبل التاريخ األقصى ال يمكن بعد تسليم العروض  -

 لتقديم العروض أو بعده.

 :محتوى الملف  -:  4الفصل 

 يتكّون ملف المشاركة من الوثائق التالية :      

 عرض مالي. -

 جدول تقديري لتكلفة الرفع والنقل والتأمين والحراسة. -

 والمالحق الخاّصة به.كراس الشروط  -

 : تحديد مبلغ العرض المالي  -:  5الفصل 

 مرفوعة.سيارة  كل بالمناب الراجع للبلدية عن العرض المالي يتعلق  -

 . األرفع دون إعتبار المصاريفيتم قبول العرض  -

 يرجح المبلغ المكتوب بلسان القلم على المبلغ المكتوب باألرقام .  -

 

  



 : الرفع و النقل إلى مستودع الحجز تعريفة :  6الفصل 

 

تتولى الشركة رفع السيارات المخالفة و نقلها إلى مستودع الحجز البلدي مقابل مبلغ قدره خمسة وثالثون دينارا 

 كمعلوم إيواء في اليوم . د(5) باإلضافة إلى إستخالص خمسة دنانير  د(35)

 

 :معاينة المكان و ظروف العمل   -:  7الفصل 

 
 يصرح العارض بأنه اطلع على نوعية الخدمات و على الصعوبات التي قد تنجم عن إنجازها . -

كما يصّرح بأنه اطلع على جميع االلتزامات الضرورية لتنفيذ الخدمات وكذلك على جميع الظروف المحيطة  -

 المتعلقة بالمناخ والنقل و اليد العاملة إلخ....

و بأن عرضه  7مواقع التي يمنع فيها الوقوف و التوقف و المبينة بالملحق عدد يصرح العارض بأنه إطلع على ال -

يحتوي على جميع التكاليف الناتجة عن تقييم طبيعة و صعوبة الخدمات المطالب بإنجازها و بأنها تشمل كذلك 

لمخاطر و العناصر غير التكاليف العامة و األداءات و الضرائب و مبالغ التأمين و نسبة الربح و جميــــــــــــع ا

 المتوقعة.

 : طريقة تقديم العروض  -:  8الفصل 

 : الشكل العام للعرض: .1-8

 يتكون العرض وجوبا من : -
 ( "أ") الجدول الضمان الوقتي و الوثائق اإلدارية و كراسات الشروط . 1

 العرض الفني ) الجدول "ب" (. 2

 العرض المالي ) الجدول "ج" (. 3

في ظرفين منفصلين و مختومين يوضعان في ظرف  العرض الفني )"ب" ( و العرض المالي ) "ج" (تضمين يتم 

 خارجي مغلق الذي يحتوي على الضمان الوقتي و الوثائق اإلدارية و كراسات الشروط)ج أ (

 و يكتب عليه:             

 ال يفتح "طلب عروض  رفع السيارات الرابضة

 نونيةبالطريق العام بصفة غير قا 

 و مخالفة لمجلة الطرقات و لمثال المرور بمدينة المرسى " 
 

البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع عن طريق أن توّجه الظروف المحتوية على العروض  يجب -

 : إلى العنوان التاليأو مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي 

 رئيس بلدية المرسى 

 )قصر السعادة(  2070نهج الحرية المرسى  ، 1

 حّدد آخر أجل لقبول العروض ليوم *******************على الساعة العاشرة صباحا . -

ال تُقبل العروض التي تصل إلى البلدية بعد إنقضاء التاريخ والتوقيت المحّددين و يتم إعتماد ختم مكتب الضبط  -

 المركزي .

رف الخارجي أيّة عالمة من شأنها أن  تدّل على هويّة العارض أو إشارة إلى إسم المشارك يتعين أن ال يتضمن الظ -

 الذي يكتب على الظرفين الداخلييّن فحسب .

 يجب أن يؤّشر العارض على جميع صفحات الوثائق المذكورة آنفا و يختم و يمضي آخر صفحة . -

 تحرر العروض باللغة العربية و يقّدم العارض األصل من الوثائق المكّونة للعرض المالي . -

 يقوم العارض بختم جميع الصفحات األصلية و النّسخ المكّونة للعرض . -
 

  



 للعرض: الوثائق المكونة: .8-2
 يحمل وجوبا أيّة إشارة لهوية العارض ( :  ال)   "أ"الظرف الخارجي  -. أ : 

 واجبات العارض العمليات المطلوبة  الوثيقة  ع/ر

 1أ.
أو إلتزام  2.000بمبلغ   ضمان وقتي 

 .كفيل بالتضامن 

تقديم االصل من وصل الخالص الذي يثبت 

 إيداع المبلغ نقدا لدى القابض البلدي بالمرسى

أو تقديم التزام كفيل بالتضامن )ضمان بنكي( 

 في نظير أصلي مخصص لبلدية المرسى

يكون التزام الكفيل بالتضامن  

يوما بداية من  60صالحا لمدة 

اليوم الموالي للتاريخ المحدد لقبول 

 العروض.
 التاريخ و اإلمضاء و ختم العارض  01إدراج البيانات حسب الملحق عدد  بطاقة إرشادات خاصة بالعارض 2أ.
تفويض إمضاء أو شهادة تبين أن الشخص  3أ.

الممثل القانوني الذي امضى العرض هو 

 للعارض

في صورة التفويض يتم إعداده وفقا للقوانين و 

 التراتيب الجاري بها العمل

التاريخ و الختم و اإلمضاء وفقا 

للقوانين و التراتيب الجاري بها 

 العمل
 التاريخ و الختم و اإلمضاء 02إدراج البيانات حسب الملحق عدد  في االلتزام بالتامينتصريح  4أ.
تقديم تصريح وفق األنموذج المدرج بالملحق  تصريح على الشرف في عدم التأثير 5أ.

بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير  03عدد

بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في 

و مراحل طلب العروض  مختلف  إجراءات 

 إنجازه.

التاريخ و الختم و اإلمضاء مع 

 التعريف باإلمضاء

لمشاركين الذين هم في حالة تسوية  بالنسبة ل  عدم اإلفالس شهادة في   6أ.

 عالم اال يتم تقديم رضا ئية

التاريخ وإمضاء العارض و ختمه 

 مع التعريف باإلمضاء.
المنصوص عليها  شهادة الجبائيةال 7أ.

 بالتشريع الجاري به العمل

التاريخ وإمضاء و ختم اإلدارة   شهادة صالحة عند آخر أجل لقبول العروض

 مصالح االداءات
شهادة صالحة  إلى غاية التاريخ األقصى  البلدية تاالداءاشهادة في خالص  8أ.

 المحدد لقبول العروض 

 نسخة أصلية أو مطابقة لألصل

شهادة في االنخراط بالصندوق الوطني  9أ.

 للضمان االجتماعي

 نسخة مطابقة لألصل من الشهادة 

  تقديم األصل من المضمون مضمون من السجل الوطني للمؤسسات      10
 إمضاء و ختم العارض تأشير العارض على كل صفحة كراس الشروط اإلدارية  الخاصة 11أ.
مغلق و مختوم و يحتوي على الوثائق المعددة  الظرف الفني )"ب" ( 12أ.

 .ب2.7بالجدول الموالي 

         يحمل مرجع طلب العروض

 و هوية العارض و ختمه
مغلق و مختوم و يحتوي على الوثائق المعددة  الظرف المالي )"ج" ( 13أ.

 .ج2.7بالجدول الموالي 

        يحمل مرجع طلب العروض

 و هوية العارض و ختمه
 

 يحمل وجوبا أيّة إشارة إلى األسعار ( :  ال)   "ب"الظرف الفني  -. ب : 

 واجبات العارض العمليات المطلوبة  الوثيقة  ع/ر

 1ب.

تعد طبقا ألنموذج الماحق  قائمة في العملة المزمع تكليفهم بانجاز الصفقة

و مدعمة بكل   05عدد

 لوثائق اإلثبات الضرورية  

إمضاء و ختم الوثيقة مع بيان مرجع 

 طلب العروض و التاريخ

 2ب.

النجاز التجهيزات المزمع توظيفها  قائمة في المعدات و

 الصفقة

تعد طبقا ألنموذج الماحق 

و مدعمة بكل     06عدد

 وثائق اإلثبات الضرورية  

إمضاء و ختم الوثيقة مع بيان مرجع 

 طلب العروض و التاريخ

 

 : "ج"الظرف المالي  -.ج : 

 واجبات العارض العمليات المطلوبة  الوثيقة  ع/ر

 1ج.

األصل من األنموذج الملحق بكراسات  عرض الماليوثيقة ال

      الشروط بعد إدراج األثمان بلسان القلم   

 و باألرقام 

إمضاء و ختم  العارض على كل 

 الصفحات مع بيان التاريخ 

 



 : الضمان الوقتي  -:  9الفصل 

  ّالعارض إّما نقدا يودع لدى القابض البلدي  ختياريكون حسب إ (د2000دينار ) بألفي د مبلغ الضمان الوقتيحد

لتزام كفيل بالتضامن رف "أ" من العرض أو يتم تعويضه بإبالمرسى المكلف مع إيداع وصل الخالص األصلي بالظ

 تسلمه مؤسسة مالية مصادق عليها من قبل اإلدارة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

 ج المعمول به طبقا للتشاريع الجاري بها العمل مع مراعاة أجل ضامن حسب األنموذإلتزام الكفيل بالتّ  يحرر

 اإللتزام بالعروض

   إتمام الفائز إجراءات التعاقد.يرجع االلتزام الوقتي للمشاركين الذين لم يتم اختيار عروضهم، بعد 

 :النهائي الضمان : 10الفصل 

( يتم دفعه لدى القابض البلدي نقدا أو كضمان  د 10.000تتولى الشركة تقديم ضمان نهائي قدره عشرة آالف دينار ) 

 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه نتيجة البتة. 20بنكي في أجل أقصاه 

 : فتح الظروف  -:  11الفصل 
ي  و ـــــة واحدة لفتح الظروف الخارجية والظروف  المحتوية على العرض الفنــــفي جلسالتبتيت تجتمع لجنة 

 العرض المالي للعارضين الذين قبلت عروضهم الفنية.الظروف المحتوية على 

 : منهجية الفرز -فرز العروض  -:  21الفصل 

 طلب العروض  ولشروط تتولى لجنة الفرز في مرحلة أولى إقصاء العروض غير المطابقة لموضوع 

 .طلوبةو للضمانات المنصوص عليها بهذا الكراس أو التي ال تستجيب للخاصيات والمواصفات الم

  تقوم لجنة الفرز في مرحلة ثانية بتحليل العروض المتبقية على أساس الشروط المنصوص عليها ضمن كراسات

 الية :الشروط و المعايير التّ 

 
 اإلثباتات شروط المطابقة الدنيا معيار الفرز الفني

هوية العامل تقديم رخصة السياقة بالنسبة للسائق و  توفير سائق و عامل مرافق له اإلطار البشري

 المرافق له )نسخة من بطاقة التعريف الوطنية(

مجهزة بالمعدات  لكل منطقة توفير شاحنة المعدات و التجهيزات

و شاحنة إضافية  زمة للقيام برفع السياراتلالا

 لكل  منطقة في اوقات الذروة 

في كل شاحنة و كاميرا  GPSتوفير جهاز  -

 مراقبة 

 تصال.ت أو كرائها أجهزة إملكية المعدا تقديم  إثباتات

 

  ّدات المطلوبة يعتبر ملغى.كل عرض ال يحترم هذه المعايير وال يحتوي على المؤي 

 ترتيب العروض المالية حسب تسلسل تصاعدي  تبتيت، تتولى لجنة ال بعد فتح الظروف المتضمنة للعروض المالية

على أن ال يقل  العروض المطابقة فنيا بينمن  المناب الراجع للبلدية األرفع ختيارإبعد التثبت و المراجعة ليتم 

 .للسيارة الواحدةد  16,000العرض عن :

 :عروض تحتوي على حلول بديلة   -:  31لفصل ا

 م عروض بديلة.يقدتيلتزم جميع المشاركين بتقديم عروض مطابقة لموضوع طلب العروض وال يمكن 

 :إجراءات إبرام العقد   -:  41الفصل 

 يتّم تسليم العقد بعد التثبّت من مطابقة المعّدات للعرض الفنّي المقّدم بملّف المشاركة .  -

ويجب عليه ببطاقة اإلرشادات ختيار بذلك في العنوان المنصوص عليه اإلعليه  وقعيتم إعالم المشارك الذي   -

وتسجيله وإعادته إلى البلدية قبل بدايــة  لعقد اإلستغالالقيام بجميع اإلجراءات المطالب بها بما في ذلك إمضاء 

 .اإلستغالل

 إمضاء المشارك                                                                                                        



     

 

 ةــــــكراس الش روط اإلداري                                 
 الفصل األّول : الموضوع:

إبرامه للقيام برفع  تميهدف كراس الشروط إلى تحديد الفصول اإلدارية والمالية والفنية موضوع العقد الذي ي

انون الطرقات ولمثال المرور بمدينة السيارات والشاحنات الرابضة بالطريق العام بصفة غير قانونية والمخالفة لق

 . المرسى

تعتبر مخالفة كل العربات الرابضة بالطريق العام وتحديدا باألماكن التي يحّجر بها الوقوف أو فوق الرصيف أو 

باألماكن المخّصصة لذوي اإلحتياجات الخصوصية أو المعروضة للبيع أو المهملة والتي تعمد أصحابها تركها 

 بالطريق العام.

      الفصل2 : تعريف األطراف المتعاقدة :

 : الطرف األول

 بلدية المرسى -

 : الطرف الثاني

ة ــــام بصورة غير قانونيــــرفع السيارات الرابضة بالطريق العتتولى  يتال ي المؤسسةه المستغل -

 .و لمثال المرور بمدينة المرسى مخالفة لمجلة الطرقات طبقا لمواصفات هذا الكراسالو

 

 :لتزامات البلديةإ: 3الفصل

تتولى البلدية إعالم العموم عن طريق كل وسائل اإلتّصال المتاحة بتوقيت عمل الرافعة ومعلوم الرفع  -

 ومكان حجز السيارات وإجراءات إسترجاعها.  

لتمكين قابض المستغّل  تتكفل البلدية بتوفير الفضاء المخّصص للحجز ويكون مجهّزا باإلضاءة و بمكتب -

 من آداء مهمته.

 .توفّر البلديّة وصوالت خالص معلوم الّرفع و تكون ُمقيّسة و مختومة  -

 :إلتزامات المستغل:  4الفصل

 عملية الرفعيها خالل المحافظة علوالتي تضمن طبقا للطرق الفنية المعمول بها السيارات  برفعالمستغل د يتعهّ 

 مكان المخالفة إلى المستودع البلدي. من والنقل 

يتكفل المستغل بنفقات الحملة التحسيسية السابقة لبداية االستغالل وال ينجر للبلدية أي إلتزام مهما كانت تكلفة 

 اإلستغالل و ال تضمن أية قروض متحّصل عليها من طرف المستغل.

 .العقدالمترتبة عن كل النزاعات التي قد تثار من طرف الغير و تبعات كما يتحمل 

 : 5الفصل

ل بتنفيذ مقتضيات العقد طبقا لكراس الشروط و للتراتيب و القوانين الجاري بها العمــل و ـــــــــــيلتزم المستغ

 الخاصة بهذا النوع من النشاط و نذكر خاصة:

 تحلّي العاملين باألخالق الحميدة وحسن معاملة  أصحاب السيارات. -

 ألصحاب السيارات. تسليم وصوالت الخالص -

 . القيام بعمليات الصيانة للشاحنات والمعدات لضمان عدم إلحاق أضرار بالسيارات المخالفة -



 مقّرالمستغل:: 6الفصل

عتبارا ي ظرف ال يتجاوز خمسة عشرة يوما إن على صاحب العرض مد بلدية المرسى بعنوان مقر مخابرته فيتعيّ 

 كل مراسلة فإن  لتزام أو قام بتغيير مقره دون إعالم عقد فإذا لم يف بهذا اإلمن تاريخ اإلذن بالشروع  في تنفيذ ال

 .تعتبر مبلغة ح بهإلى مقره المصرّ ة هوجّ م

 التعاقد الثانوي:: 7الفصل

 .دون موافقة البلدية طرف ثانوي لتنفيذ جزء من العقدالتعاقد مع المستغل يمنع على 

  إستدعاء المستغل:: 8*الفصل

في أجل أية وسيلة اتصال وذلك ب تهلحضور بمكاتب البلدية أو بأي إدارة تعينها البلدية في حالة دعواعلى المستغل 

 الدعوة. هن ساعة من تاريخ بلوغيال يتجاوز ثمانية و أربع

 :: تكليف مسدي خدمات آخر 9الفصل 

المبينة في فصول هذا الكراس و التي ال يمكن تعليلها بظروف طارئة ،  لتزاماتهإبالمستغل  إخاللفي حالة 

و ذلك طوال مدة لتنفيذ العقد وحمل المصاريف على كاهله تحتفظ البلدية بحقها في تكليف مسدي خدمات آخر 

 . رفع النقائص المالحظة إلى غاية الخدمات أو إسداء

 : : التأمين10الفصل  

أثناء رفعها و نقلها و طيلة مكوثها  تأمين السيارات المخالفةب - ه و عملتهإضافة إلى تأمين معدات -المستغل  يتعهد

 ة.لدى شركة تأمين مختصّ  بمأوى الحجز

 : المرفوعة السيارات:  11الفصل  

 : تشمل عملية الرفع

 لمثال المرور بمدينة المرسى .لسيارات الرابضة بالطريق العام و المخالفة لمجلة الطرقات وا-

  ها.وى عنها مالكالسيارات المهملة أو التي تخلّ -

 السيارات المعروضة للبيع بالطريق العام.-

 السيارات الرابضة فوق الرصيف. -

 :توقيت العمل : 21الفصل 

 ويمكن لها تعديل هذا التوقيت عند الحاجة  06يتم تحديد أوقات العمل من قبل البلدية وفقا للملحق عدد 

 و حسب الضرورة و طبقا لما تقتضيه المصلحة العامة وال يحق للمستغل اإلعتراض على ذلك .

 

 

 



 

 : مسؤولية المستغل :13الفصل

بجميع األعباء الناتجة عنها  يتحّمل المستغل كامل المسؤولية عن جميع اإللتزامات المترتّبة عن تنفيذ العقد و تتكفّل

بصفة مباشرة أو غير مباشرة طبقا لما يقتضيه التشريع التونسي و كذلك عن النزاعات أو الخالفات المترتبة عن 

 اإلستغالل كما تتولى التعويض ألصحاب السيارات التي تضّررت خالل عملية الرفع أو خالل مدة الحجز.

 : ة الالزمة لتنفيذ العقدالوسائل المادية والمالي : 41الفصل  

 

 : ومنها رفعالعملية للقيام ببتوفير و تأمين كل المستلزمات البشرية و المادية الالزمة المستغّل  تكفلي 

ة و ــصاالت ال سلكيتّ إوسائل محروقات والمعدات الالزمة لتغطية متطلبات العملية من وسائل نقل ورفع و -

 غيرها.

 إقتناء و صيانة و تجديد التجهيزات الالزمة و المسخرة لفائدة هاته العمليةة عن رالمصاريف المنج -

 أجور العملة و السائقين و التغطية اإلجتماعية لهم و غيرها من المصاريف . -

 توفير زي مميز وموحد للعملة. -

 م من تاريخ توقّفها.في أجل أقصاه ثالثة أيا برافعة مماثلةصيانة الشاحنة الرافعة وتعويضها في صورة العطب  -

 : طريقة الخالص: 51الفصل  

 ، وذلك عن طريق وكيل مقابيض و تحت إشراف القابض البلدي .مسبقا يتم خالص المناب الراجع للبلدية

 : الدور الرقابي للبلدية : 16الفصل  

رفع ونقل السيارات و في حالة اإلخالل أو عدم تطبيق أحد فصول كراس  تراقب بلدية المرسى كيفية سيرعملية

 الشروط ، يمكن  للبلدية إتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان السير العادي لعملية الرفع .

 :مسؤولية المستغل  :17الفصل 

و إيوائها بمأوى الحجز  تبقى مسؤولية المستغل سارية خالل كامل الفترة التي يعهد أثناءها برفع السيارة و نقلها 

 إلى غاية تسليمها إلى مالكها مع ضرورة التنصيص صلب محضر الرفع في صورة حدوث عطب ظاهر.

  : 19الفصل  

في صورة عدم إسترجاع السيارة ، يتولى المستغل نقلها إلى المستودع البلدي و يتم تحرير محضر في الغرض 

 ذي تسلمها.يُمضى عليه ممثل المستغل و العون البلدي ال

 :فسخ العقد  : 20الفصل 

 :اليةفي الحاالت التّ  و بدون تعويض ماليفسخ العقد من طرف البلدية ي 

 إذا خالف المستغّل مقتضيات العقد و كراس الّشروط .  -

 ساعة من تاريخ التنبيه الكتابي عليه .  48إذا لم يقم المستغل برفع اإلخالالت في أجل  -

 يمكن مواصلة تنفيذ العقد تبعا لطلب يتقدم به ورثته شريطة عدم تغيير بنود العقد. عند وفاة المستغل إال أنه -

في حالة إفالس المستغل  و تصفية أمالكه، إال أنه يمكن للبلدية مواصلة تنفيذ العقد  تبعا لطلب يتقدم به  -

 مالية منها.الُمصفي المرّخص له من طرف المحاكم على أالّ يخالف بنود  هذا الكراس بما في ذلك ال



 
 

 :النزاعات  :21الفصل  

تفاق الطرفين في إطار تطبيق كراس و بإ ه بفض النزاعات بصفة وديةكل فيما يخصّ  المستغلتتعهد البلدية و

 العاصمة. تونسبو في حالة التعذر يقع عرض الملف على أنظار المحاكم المختصة ،  الشروط 

 : ة العقدمدّ  : 22الفصل           

 تبتدئ من تاريخ إمضائه . بثالث سنواتحّددت مدة تنفيذ العقد     

 

 إمضاء المشارك بلدية المرسىرئيس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 اإللتــــــزام

 

 ..................................................................................................................................................................................إني الممضي أسفله : 

 .........................................................................................................................................................................................................:   بصفتي

 ........................................................تحت عدد :..................................................................................مسجل بالسجل التجاري : بـ 

 ...................................................................................................................................................................................... المقر اإلجتماعي :

 .............................................................................................................:الفاكس .................................................................................هاتف:ال

 .........................................................................................................................................................................................:  المعرف الجبائي

 

 بعد اإلطالع على ملف طلب العروض المتعلقة برفع السيارات الرابضة بالطريق العام بصورة غير قانونية 

 و المخالفة لمجلة الطرقات 

 و صعوبة تنفيذها  و بعد التعرف على نوعية الخدمات موضوع  البتة

ألتزم بإنجاز عملية رفع السيارات الرابضة بالطريق العام بصورة غير قانونية و المخالفة لمجلة الطرقات  ولمثال 

 المرور بمدينة المرسى ونقلها إلى مأوى الحجز طبقا للشروط المنصوص عليها بكراس الشروط. 

 

 ...................................................... المرسى في

 إمضاء المشارك                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اليـــرض المـــة العـــوثيق

 

 الشاحنة الرافعة 

 

 للبلدية باألرقامالمبلغ المالي الراجع  المبلغ المالي الراجع للبلدية بلسان القلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  إمضاء المشارك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 01ملحق عدد 

 

 بطـــــاقة إرشــــــادات عـــــــــامة                                                

 

 ...............................................................................................................................................................................................اإلسم اإلجتماعي : 

 ..................................................................................................................................................................................................الشكل القانوني : 

 .....................................................................................................................................................................................................عنوان المقر  : 

 ..................................................................................................................................................................................................................الهاتف : 

 .................................................................................................................................................................................................................الفاكس : 

 ...............................................................................................................................................................................................البريد اإللكتروني: 

 ..........................................................................................................................................................................................................رأس المال : 

 :مضمون السجل الوطني للمؤسسات عدد
.................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................................المعرف الجبائي :

 ..........................................................................................................................................................................عدد أعوان التأطير الفنيين  :

 الوكيل المؤهل إلمضاء الوثائق المتعلقة بالعرض : 

 . )االسم و اللقب و الصفة ( ..........................................................................................................................................................................

 

 

 اإلمضاء و الختم

 

 

 

 

 

 



 

 02ملحق عدد 

 لتزام بالتأمين تصريح في اإل

 رفع السيارات الرابضة بالطريق العام بصورة طلب عروض يتعلق ب

 بالمرسىو لمثال المرور مخالفة لمجلة الطرقات الغير قانونية و 

 

 ..................................................................................................................................................................................إني الممضي أسفله : 

الممثّل القانوني لمؤّسسة )مجمع(  : 
............................................................................................................................................................................ 

 

مات، و ذلك  طبقا أتعهد في صورة اختياري بإبرام عقد تأمين مهني يشمل جميع المخاطر المتعلقة بإنجاز الخد

 لألحكام التي تنص عليها كراس الشروط اإلدارية الخاصة و بإعتبار الشروط التالية:

 التأمين على المسؤولية . - 1

 تأمين أعوان المؤسسة ضد حوادث الشغل و األمراض المهنية .  - 2

 التأمين على المخاطر المرتبطة بالحوادث التي تقع بمستودع الحجز البلدي . - 3

 كل تأمين ضروري و مفيد أو / و إلزامي بمقتضى القانون . – 4

  المبلغ المؤمن المبلغ التعاقدي مع أو بدون إعفاء )في صورة اإلعفاء ، يحّمل المبلغ المقابل على  كاهل

 صاحب العرض( .

  شركة مدة التأمين بداية من إنطالق إنجاز الخدمات على غاية نهاية مدة اإلستغالل أتعهّد بالتأمين لدى

 تأمين مصادق عليها من طرف صاحب المنشأ.

 

 اإلمضاء و الختم                                                                               

 

 

 

 

 

 



 

 03ملحق عدد 

 تصريح على الشرف في عدم التأثير

 رفع السيارات الرابضة بالطريق العام بصورة ب طلب عروض يتعلق

 و لمثال المرور بالمرسىمخالفة لمجلة الطرقات الغير قانونية و 

 

 

 ..................................................................................................................................................................................إني الممضي أسفله : 

الممثّل القانوني لمؤّسسة )مجمع(  : 
............................................................................................................................................................................ 

 

أصّرح على شرفي بأني ألتزم بعدم تقديم مباشرة أو بواسطة الغير وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير 

خدمة رفع السيارات الرابضة في مختلف إجراءات إبرام طلب العروض و مراحل إنجازه و المتعلقة بإنجاز 

رور ببلدية المرسى ونقلها إلى مستودع و لمثال الم بالطريق العام بصورة غير قانونية و المخالفة لمجلة الطرقات

 الحجز البلدي.

 

 اإلمضاء و الختم                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 04ملحق عدد 

 قضائيةاإلفالس أو عدم الوجود في وضعية تسوية تصريح على الشرف في عدم 

   

 رفع السيارات الرابضة بالطريق العام بصورة ب طلب عروض يتعلق

 و لمثال المرور بالمرسىمخالفة لمجلة الطرقات الغير قانونية و 

 

 

 ..................................................................................................................................................................................إني الممضي أسفله : 

الممثّل القانوني لمؤّسسة )مجمع(  :  
............................................................................................................................................................................ 

 ...........................................................................................................................المرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد   : 

 .......................................................................................................................................المعين محل مخابرته ) العنوان كامل (  : 

 

 .أصّرح على شرفي بأني لست في حالة إفالس أو في وضعية تسوية قضائية

 .............................................................................................................حرر بالمرسى في 

 

 اإلمضاء و الختم                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 05ملحق عدد 

 السيارات عملية رفعقائمة في اإلطار البشري المزمع تخصيصه إلنجاز 

 رفع السيارات الرابضة بالطريق العام بصورة ب طلب عروض يتعلق

 و لمثال المرور بالمرسىمخالفة لمجلة الطرقات الغير قانونية و 

 

 

 ..................................................................................................................................................................................إني الممضي أسفله : 

الممثّل القانوني لمؤّسسة )مجمع(  : 
............................................................................................................................................................................ 

 

 

رفع السيارات الرابضة بالطريق العام تزم بتخصيص اإلمكانيات البشرية التالية على ذّمة طلب عروض أل

 بصورة غير قانونية و مخالفة لمجلة الطرقات ببلدية المرسى .

 

 
 
 
 

 اإلسم و اللقب
رقم بطاقة التعريف 

 الوطنية
 الخبرة )عدد السنوات(

 
 شاحنةسائق 

 

   

 
 عامل مرافق للسائق

 

   

 

 اإلمضاء و الختم                                                                                                        

 

 

  

 األعوان المقترحين أعاله .اإلدالء بالسيرة الذاتية المفصلة و بنسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمية لكل عون من مالحظة : 

 



 

 06ملحق عدد 

 

 التوقيـــــــــــــــــــت              

 

  2022ماي  31إلى  2019جوان  01المـــــــــــــــدة : من . 

 

 تعمل الشاحنة الرافعة كامل السنة وطيلة األسبوع في التوقيت التالي:

  من  من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة ليال :الشتاء(08h00  20 إلىh00 ) 

  : الصيف حصتين 

 (  12h00إلى  08h00)من الحصة الصباحية : من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة منتصف النهار  -

 (24h00إلى  17h00) من الحصة المسائية : من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة منتصف الليل  -

  من من الساعة الثامنة ليال إلى الساعة الثانية صباحا رمضان: شهر (20h00  02 إلىh00 ) 

 يمكن تعديل أوقات العمل من قبل البلدية كلما  دعت الضرورة ذلك. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 07ملحق عدد 

 

 

 

 مكان الرفع العنوان ) الموقع( ع/ر

 من الجهتين شارع اإلستقالل 1

 من الجهتين ما عدى المخّصصة للوقوف علي البلهوان  شارع 2

 أماكن( 02ما عدى أمام الصيدلية ) في حدود عدد  ساحة المنصف باي 3

 من الجهتين نهج الجامع 4

 من جهة المنتزه نهج عبد الرحمان مامي 5

 من جهة قاعة السينما نهج أبو القاسم الشابي 6

 التجاريةمن جهة المحالت  نهج المغرب 7

 من جهة المنتزه نهج الحرية 8

 من جهة المقاهي شارع الحبيب بورقيبة 9

مفترق الزفير + المنتزه + المرسى  10

 المدينة

 كامل األماكن المحيطة بالمفترق

 من الجهتين جسر المرسى  الشاطئ 11



 

   II)   و متابعة التصر ف :  ة و اإلقتصادي ةلجنة الش ؤون المالي 

 

 1( الت نقيح الن هائي لميزاني ة سنة  2018 :

   على مستوى املوارد و الن فقات كما يلي : 2018املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على الت نقيح الن هائي مليزاني ة سنة          
 الفصل األول: تنقح موارد ميزانية سنة 2018 بالزيادة من 29.915.636,010 د إىل 30.781.910,410 د أي بتنقيح قدره 866.274,400 د

لة كما يلي :مفص     

 

 

 التقديرات النهائية مبلغ التنقيح التقديرات المصادق عليها الموارد المشمولة بالتنقيح §§ § ف ص ج الباب ع

 18.602.000,000  18.602.000,000 موارد العنوان األول       1

 599.000,000  599.000,000 موارد الجزء الثالث الصنف الرابع / / 07001 7 3 0 2

موارد السنة الجزء الثالث الصنف  / / 08001 7 3 0 2

 الثامن مدخرات وموارد مختلفة

7.570.686,447  7.570.686,447 

 2.016.000,000 / 2.016.000,000 موارد السنة الجزء الرابع ) قروض( / / 09001 9 4 0 2

 مجموع : موارد العنوان الثاني       

 الجزء الثالث والجزء الرابع

10.185.686,447  10.185.686,447 

االعتمادات المحالة الجزء        

 الخامس

1.127.949,563 866.274,400 1.994.223,963 

مجموع موارد العنوان الثاني        

الجزء الخامس االعتمادات 

 المحالة

1.127.949,563 866.274,400 1.994.223,963 

 12.179.910,410 866.274,400 11.313.636,010 مجموع موارد العنوان الثاني       

 30.781.910,410 866.274,400 29.915.636,010 مجموع موارد البلدية       



 د 866.274,400أي بتنقيح  قدره د  30.781.910,410إىل  د 29.915.636,010من لزيادة با 2018: تنقيح نفقات ميزانية سنة  2الفصل  
 مبينة كما يلي :

ة بالتنقيحالنفقات المشمول §§ § ف ص ج الباب ع  
 مبلغ التنقيح التقديرات المصادق عليها

 ) بالزيادة (

 التقديرات النهائية

 دفعا دفعا دفعا

 17.097.228,000 / 17.097.228,000 نفقات العنوان األول       1

 11.154.958,447  11.154.458,447 نفقات العنوان الثاني الجزء الثالث :       

 536.000,000  536.000,000 نفقات العنوان الثاني الجزء الرابع       

    نفقات الجزء الخامس االعتمادات المحالة       

محليةنفقات مختلفة ذات صبغة  000 0001 00510  11 90 2  775.598,289 641.274,400 1.416.872,689 

 361.616,053 225.000,000 136.616,053 حماية المحيط بالمراكز السياحية 000 0001 06718  11 23 2

 215.735,221 / 215.735,221 بقية االعتمادات المحالة بدون تغيير       

مجموع نفقات الجزء الخامس : االعتمادات        2

 المحالة

1.127.949,563 866.274,400 1.994.223,963 

 13.684.682,410 866.274,400 12.818.408,010 مجموع نفقات العنوان الثاني       2

 30.781.910,410 866.274,400 29.915.636,010 مجموع نفقات الميزانية       

 

 

 رأي المكتب البلدي

على مستوى املوارد و الن فقات كما يلي : 2018الت نقيح الن هائي مليزاني ة سنة وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على  بعد الت داول و الن قاش ،           



 الفصل األول: تنقح موارد ميزانية سنة 2018 بالزيادة من 29.915.636,010 د إىل 30.781.910,410 د أي بتنقيح قدره 866.274,400 د
لة كما يلي :مفص     

 

التقديرات المصادق  الموارد المشمولة بالتنقيح §§ § ف ص ج الباب ع

 عليها

 مبلغ التنقيح

 

 التقديرات النهائية

 18.602.000,000  18.602.000,000 موارد العنوان األول       1

 599.000,000  599.000,000 موارد الجزء الثالث الصنف الرابع / / 07001 7 3 0 2

موارد السنة الجزء الثالث الصنف  / / 08001 7 3 0 2

 الثامن مدخرات وموارد مختلفة

7.570.686,447  7.570.686,447 

 2.016.000,000 / 2.016.000,000 موارد السنة الجزء الرابع ) قروض( / / 09001 9 4 0 2

 مجموع : موارد العنوان الثاني       

 الجزء الثالث والجزء الرابع

10.185.686,447  10.185.686,447 

 1.994.223,963 866.274,400 1.127.949,563 االعتمادات المحالة الجزء الخامس       

مجموع موارد العنوان الثاني        

 الجزء الخامس االعتمادات المحالة

1.127.949,563 866.274,400 1.994.223,963 

 12.179.910,410 866.274,400 11.313.636,010 مجموع موارد العنوان الثاني       

 30.781.910,410 866.274,400 29.915.636,010 مجموع موارد البلدية       



الفصل  2 : تنقيح نفقات ميزانية سنة 2018 بالزيادة من 29.915.636,010 د إىل 30.781.910,410 د أي بتنقيح  قدره 866.274,400 د 
 مبينة كما يلي :

 

 ع
ة بالتنقيحالنفقات المشمول §§ § ف ص ج الباب  

 مبلغ التنقيح التقديرات المصادق عليها

 ) بالزيادة (

 التقديرات النهائية

 دفعا دفعا دفعا

 17.097.228,000 / 17.097.228,000 نفقات العنوان األول       1

 11.154.958,447  11.154.458,447 نفقات العنوان الثاني الجزء الثالث :       

 536.000,000  536.000,000 نفقات العنوان الثاني الجزء الرابع       

    نفقات الجزء الخامس االعتمادات المحالة       

 1.416.872,689 641.274,400 775.598,289 نفقات مختلفة ذات صبغة محلية 000 0001 00510  11 90 2

السياحيةحماية المحيط بالمراكز  000 0001 06718  11 23 2  136.616,053 225.000,000 361.616,053 

 215.735,221 / 215.735,221 بقية االعتمادات المحالة بدون تغيير       

مجموع نفقات الجزء الخامس : االعتمادات        2

 المحالة

1.127.949,563 866.274,400 1.994.223,963 

 13.684.682,410 866.274,400 12.818.408,010 مجموع نفقات العنوان الثاني       2

 30.781.910,410 866.274,400 29.915.636,010 مجموع نفقات الميزانية       

    . 2019 مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادي ة األوىل لسنة  

 قرار المجلس  البلدي

على مستوى املوارد و الن فقات كما يلي : 2018الت نقيح الن هائي مليزاني ة سنة البلدي احلاضرون على  أعضاء اجمللسصادق بعد الت داول و الن قاش ،            

 

 



 

 الفصل األول: تنقح موارد ميزانية سنة 2018 بالزيادة من 29.915.636,010 د إىل 30.781.910,410 د أي بتنقيح قدره 866.274,400 د
لة كما يلي :مفص     

 

 مبلغ التنقيح التقديرات المصادق عليها الموارد المشمولة بالتنقيح §§ § ف ص ج الباب ع

 

 التقديرات النهائية

 18.602.000,000  18.602.000,000 موارد العنوان األول       1

 599.000,000  599.000,000 موارد الجزء الثالث الصنف الرابع / / 07001 7 3 0 2

موارد السنة الجزء الثالث الصنف  / / 08001 7 3 0 2

 الثامن مدخرات وموارد مختلفة

7.570.686,447  7.570.686,447 

 2.016.000,000 / 2.016.000,000 موارد السنة الجزء الرابع ) قروض( / / 09001 9 4 0 2

 مجموع : موارد العنوان الثاني       

 الجزء الثالث والجزء الرابع

10.185.686,447  10.185.686,447 

 1.994.223,963 866.274,400 1.127.949,563 االعتمادات المحالة الجزء الخامس       

مجموع موارد العنوان الثاني        

 الجزء الخامس االعتمادات المحالة

1.127.949,563 866.274,400 1.994.223,963 

 12.179.910,410 866.274,400 11.313.636,010 مجموع موارد العنوان الثاني       

 30.781.910,410 866.274,400 29.915.636,010 مجموع موارد البلدية       



الفصل  2 : تنقيح نفقات ميزانية سنة 2018 بالزيادة من 29.915.636,010 د إىل 30.781.910,410 د أي بتنقيح  قدره 866.274,400 د 
 مبينة كما يلي :

 

 ع
ة بالتنقيحالنفقات المشمول §§ § ف ص ج الباب  

 مبلغ التنقيح التقديرات المصادق عليها

 ) بالزيادة (

 التقديرات النهائية

 دفعا دفعا دفعا

 17.097.228,000 / 17.097.228,000 نفقات العنوان األول       1

 11.154.958,447  11.154.458,447 نفقات العنوان الثاني الجزء الثالث :       

 536.000,000  536.000,000 نفقات العنوان الثاني الجزء الرابع       

    نفقات الجزء الخامس االعتمادات المحالة       

 1.416.872,689 641.274,400 775.598,289 نفقات مختلفة ذات صبغة محلية 000 0001 00510  11 90 2

السياحيةحماية المحيط بالمراكز  000 0001 06718  11 23 2  136.616,053 225.000,000 361.616,053 

 215.735,221 / 215.735,221 بقية االعتمادات المحالة بدون تغيير       

مجموع نفقات الجزء الخامس : االعتمادات        2

 المحالة

1.127.949,563 866.274,400 1.994.223,963 

 13.684.682,410 866.274,400 12.818.408,010 مجموع نفقات العنوان الثاني       2

 30.781.910,410 866.274,400 29.915.636,010 مجموع نفقات الميزانية       

 

 

 

 

 



  :  داخل العنوان األول  اص فيهمرخ    اتتحويل إعتماد (2
   الية داخل العنوان األول  :إرتأت البلدية إجراء حتويل اإلعتمادات الت  

،صرف ملحق مرتب أجور األعوان القارين *    
:، جُمدولة كما يلي  صرف أجور األعوان املتعاقدين وأعوان اإلنقاذ*   

فصل/ال  
 الفقرة /
 ف ف

 

 بيان النفقة
 

 اإلعماتدات النهائية النقص الزيادة المبالغ المرسمة

0002/01101  
 

 تأجير األعوان القـارين
 المنح الخصوصية القـارة

3.805.052.000  345.500.000 .000552.459.3  

0002/01102 األعوان المتعاقدون   
 والعاملون بالحصة

63.000.000 00.0005.206   269 .500.000 

0007/01102 المساهمات المحمولة   
 على المشغل

 

20.000.000  .00000021.   41.000.000 

0015/03300  
 

المنحة الظرفية ألعوان  
 الجماعات

 العمومية المحلية

/ 118.000.000  118.000.000 

 دات داخل العنوان األو ل مثلما مبي نة أعاله .  و املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على حتويل اإلعتما

 

 

 



 رأي المكتب البلدي
 

 ، رف ملحق مرتب أجور األعوان القارين داخل العنوان األو ل لصبعد الن قاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على حتويل اإلعتمادات 
:و اجملدولة كما يلي  ،  صرف أجور األعوان املتعاقدين وأعوان اإلنقاذو   

فصل/ال  
 الفقرة /
 ف ف

 

 بيان النفقة
 

 اإلعماتدات النهائية النقص الزيادة المبالغ المرسمة

0002/01101  
 

 تأجير األعوان القـارين
 المنح الخصوصية القـارة

3.805.052.000  345.500.000 .000552.459.3  

0002/01102 األعوان المتعاقدون   
 والعاملون بالحصة

63.000.000 00.0005.206   269 .500.000 

0007/01102 المساهمات المحمولة   
 على المشغل

 

20.000.000  .00000021.   41.000.000 

0015/03300  
 

المنحة الظرفية ألعوان  
 الجماعات

المحلية  العمومية  

/ 118.000.000  118.000.000 

 .  2019 مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادي ة األوىل لسنة                       
 
 
 
 



 قرار المجلس  البلدي
 

 ، رف ملحق مرتب أجور األعوان القارين داخل العنوان األو ل لصالبلدي احلاضرون على حتويل اإلعتمادات  صادق أعضاء اجمللسبعد الن قاش ، 
:، و اجملدولة كما يلي  صرف أجور األعوان املتعاقدين وأعوان اإلنقاذو   

فصل/ال  
 الفقرة /
 ف ف

 

 بيان النفقة
 

 اإلعماتدات النهائية النقص الزيادة المبالغ المرسمة

0002/01101  
 

 تأجير األعوان القـارين
 المنح الخصوصية القـارة

3.805.052.000  345.500.000 .000552.459.3  

0002/01102 األعوان المتعاقدون   
 والعاملون بالحصة

63.000.000 00.0005.206   269 .500.000 

0007/01102 المساهمات المحمولة   
 على المشغل

 

20.000.000  .00000021.   41.000.000 

0015/03300  
 

المنحة الظرفية ألعوان  
 الجماعات

المحلية  العمومية  

/ 118.000.000  118.000.000 

 
 
 
 
 



 
   يونتطهير الد  ( 3

خبصوص تسوية ديون البلديات املتخلدة لفائدة املؤسسات العمومية و اخلاصة على  2017ديسمرب  05املؤرخ يف  4عدد  للمنشورتبعا              
الصادر يف الغرض ، املعروض على أنظار أعضاء  2017أكتوبر  30ذلك جتسيما لتوصيات اجمللس الوزاري املضيق بتاريخ  حساب مواردها الذاتية و

)ديون  2018و  2017وديون بعنوان سنيت  و ما قبلها )املشمولة باملنشور ( 2016اجمللس البلدي  املصادقة على  تطهري  ديون البلدية بعنوان سنوات 
 وفقا للقائمة التالية :    2019خالل سنة جديدة (

 

    

    

    

     المبلغ التاريخ رقم الفاتورة المزود البيــان الفصل

80-004 
متخلدات تجاه الشركة الوطنية الستغالل 

 و توزبع المياه

 الشركة الوطنية الستغالل و توزبع المياه

******** 2015 89,600     

      **** 2016 14582,500     

      **** 2017 109931,900     

      **** 2018 106653,800     

     231257,800     الجملة :    

80-003 
متخلدات اتجاه الشركة التونسية 

           الشركة التونسية للكهرباء و الغاز للكهرباء و الغاز

      ******* 2016 243804,000     

      ***** 2017 216618,000     

      ***** 2018 88311,000     

     548733,000     الجملة :    

     4236,645 2017 ****** اتصاالت تونس متخلدات تجاه اتصاالت تونس 80-005

      ***** 2018 18052,085     

    

 : الجملة

 
 
 
 
     22288,730     



80-013 
تجاه الوكالة الوطنية للتصرف في  متخلدات
 النفايات

ANGed 

GT18/0256 05/2018 6348,893     

      GT18/0319 06/2018 8975,420     

      GT18/0440 8/2018 12066,801     

     27391,114     الجملة :    

     4007,194 2009 ***** الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة اإلجتماعية متخلدات تجاه مؤسسـات عمومية أخرى 80-020

      ***** 2013 1782,937     

      ****** 2014 23558,161     

  
  

  sept-05 
oct-dec 
/2015 

2756,562 
    

      *** 2016 4966,719     

      **** 2017 39928,427     

     77000,000     الجملة :    

     A.N.F 1706221 janv-17 2348,200 متخلدات تجاه مؤسسـات عمومية أخرى 80-020

      **** 2016 353,000     

     2701,200     الجملة :    

     المبلغ التاريخ رقم الفاتورة المزود البيــان الفصل

 متخلدات تجاه مؤسسـات عمومية أخرى 80-020
E.P.S MONGI SLIM 2017/15910 06/09/2017 472,500     

     472,500     الجملة :    

     POLY-SERVICES 267 30/11/2017 8913,306 متخلدات تجاه الخواص 80-021

      210 29/07/2017 49991,079     

     58904,385     الجملة :    

 LE GOURMET 160610 07/09/2017 211,000 متخلدات تجاه الخواص 80-021

  
  
 
 
 
 

  
      

 : الجملة

 
 
 
 
 
     

 
 

211,000 



 LABO PHOTO 2910 05/02/2018 متخلدات تجاه الخواص 80-021

300,000 
 
 
     

     300,000   الجملة :    

     BEACH CLEAN 16/2017 06/11/2017 22125,063 متخلدات تجاه الخواص 80-021

     22125,063   الجملة :    

     6747,280 13/04/2018 8/2018 األستاذ أحمد بن جميع متخلدات تجاه الخواص 80-021

     6747,280   الجملة :    

     1568,000 2016 **** اللطيف بحرعبد  متخلدات تجاه الخواص 80-021

     1568,000   الجملة :    

     99,000 2015  إبراهيم الميسا وي متخلدات تجاه الخواص 80-021

     99,000   الجملة :    

     1366,788 23/07/2018 02/2018 األستاذ المعز القائدي متخلدات تجاه الخواص 80-021

     1366,788     : الجملة    

     1001165,860 : الجملة    

                

 

 قرار المجلس  البلدي
 

بعنوان سنوات املتخلدة لفائدة املؤسسات العمومية ديون البلدية  تطهري خالص وبعد الت داول و النقاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على       
ة ــــــــخبصوص تسوية ديون البلديات املتخلدة لفائدة املؤسسات العمومية و اخلاص   2017ديسمرب  05املؤرخ يف  4عدد  و ما قبلها )املشمولة باملنشور 2016

  2017وان سنيت ــــــون بعنـــــــــــودي (الصادر يف الغرض  2017أكتوبر  30ذلك جتسيما لتوصيات اجمللس الوزاري املضيق بتاريخ  على حساب مواردها الذاتية و

 

 



 اإلذن خبالصها. قبلديون املؤس سات اخلاص ة  التحر ي يفعلى أن يقع  -،  2019خالل سنة )ديون جديدة ( 2018و 

 

 المبلغ التاريخ رقم الفاتورة المزود البيــان الفصل

80-004 
متخلدات تجاه الشركة الوطنية الستغالل 

 و توزبع المياه

 ستغالل و توزبع المياهالشركة الوطنية إل

******** 2015 89,600 

      **** 2016 14582,500 

      **** 2017 109931,900 

      **** 2018 106653,800 

 231257,800     الجملة :    

80-003 
تجاه الشركة التونسية إمتخلدات 

       الغازالشركة التونسية للكهرباء و  للكهرباء و الغاز

      ******* 2016 243804,000 

      ***** 2017 216618,000 

      ***** 2018 88311,000 

 548733,000     الجملة :    

 4236,645 2017 ****** تصاالت تونسإ تصاالت تونسإمتخلدات تجاه  80-005

      ***** 2018 18052,085 

    

 : الجملة

 
 
     22288,730 

 

 

 
 

 



 

 

 

 متخلدات تجاه الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات 80-013

ANGed 

GT18/0256 05/2018 6348,893 

      GT18/0319 06/2018 8975,420 

      GT18/0440 8/2018 12066,801 

 27391,114     الجملة :    

 4007,194 2009 ***** الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة اإلجتماعية متخلدات تجاه مؤسسـات عمومية أخرى 80-020

      ***** 2013 1782,937 

      ****** 2014 23558,161 

      sept-05 oct-dec /2015 2756,562 

      *** 2016 4966,719 

      **** 2017 39928,427 

 77000,000     الجملة :    

 A.N.F 1706221 janv-17 2348,200 تجاه مؤسسـات عمومية أخرى متخلدات 80-020

      **** 2016 353,000 

 2701,200     الجملة :    

 المبلغ التاريخ رقم الفاتورة المزود البيــان الفصل

 متخلدات تجاه مؤسسـات عمومية أخرى 80-020
E.P.S MONGI SLIM 2017/15910 06/09/2017 472,500 

 472,500     الجملة :    

 POLY-SERVICES 267 30/11/2017 8913,306 دات تجاه الخواصمتخل   80-021

      210 29/07/2017 49991,079 

 58904,385     الجملة :    

 LE GOURMET 160610 07/09/2017 211,000 متخلدات تجاه الخواص 80-021

 211,000     : الجملة    



 تجاه الخواص متخلدات 80-021
LABO PHOTO 

 2910 05/02/2018 

 
 

 
 

300,000 
 

 300,000   الجملة :    

 BEACH CLEAN 16/2017 06/11/2017 22125,063 متخلدات تجاه الخواص 80-021

 22125,063   الجملة :    

 6747,280 13/04/2018 8/2018 األستاذ أحمد بن جميع متخلدات تجاه الخواص 80-021

 6747,280   الجملة :    

 1568,000 2016 **** عبد اللطيف بحر متخلدات تجاه الخواص 80-021

 1568,000   الجملة :    

 99,000 2015  إبراهيم الميسا وي متخلدات تجاه الخواص 80-021

 99,000   الجملة :    

 1366,788 23/07/2018 02/2018 األستاذ المعز القائدي متخلدات تجاه الخواص 80-021

 1366,788     الجملة :    

 1001165,860 : الجملة    

            

 


