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 المحضر الجملي لجلسة المجلس البلدي   
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مبقّر دائرة البحر و الّنصف بعد الزوال  اخلامسةعلى الساعة  2019 جويلية 04 اخلميسإنعقدت يوم 
 ، رئيس محمد سليم المحرزي برئاسة السيد 2019يف دورته العاديّة الثّانية لسنة  البلدي اجمللسجلسة  األزرق

وفقا للنص البلدي اآليت ذكرهم ، بعد توجيه إستدعاءات  لسضور السيدات والسادة أعضاء اجملوحب، البلدية 
 ايل :التّ 

 . إستدعاء  الموضوع :     

ليوم  2019اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّانية لسنة وبعـــــــــــــد ، أتشرف بإستدعائكم حلضور جلسة 
 . مبقّر دائرة البحر األزرق( 17.30و الّنصف بعد الزوال ) امسةعلى الساعة اخل 2019 جويلية 04 ميساخل

 

 السيدة نبيلة محــــــــــــــــــــزة -

           لسيد عياض الزهار           ا -

 السيدة رمي احلشيشة -
 

 

 اآلنسة زهور قريرة -
 السيد حممد شراد  -

 

 قيس النيقروالسّيد  -
 

 السيد فارس العّياشي -
 

 السيد رؤوف الشنويف  -   
 

 املساعدة األوىل لرئيس البلدية ،
 ، رئيس جلنة رخص البناءمساعد رئيس البلدية ،    -

مستشارة ، رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات والتعاون 
 ،الالّمركـــزي ، رئيسة دائرة املرسى املدينة 
 مستشارة ، رئيسة دائرة البحر األزرق ،

 ، دائرة املرسى الرياضمستشار، رئيس 
 مستشار ، رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة ،

 

 مستشار ، رئيس جلنة املساواة و تكافؤ الفرص بني اجلنسني ،
 

 والرياضة ، الشباب ، رئيس جلنة الطفولة  مساعد رئيس البلدية
-  
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 السيد سليم الزلطين   -
 

                 السيدة مىن املطهري  -
 لسيد املعز بوراوي ا -

 اآلنسة إميان الفهري -

 السيد إلياس كشك  - 
             السيدة عائشة املهريي -
 السّيد خالد شيبوب -
 السّيد حمّمد املهريي -
 نبيل صاحب الطّابع حممد السّيد -
 اآلنسة راقية الغريب -
 السّيد أمحد ريزا -
 السّيد حمّمد الّتيجاين بوعزيز -
 السّيدة سهام عّز الّدين -

 اآلنسة مىن خالص  -
                                السّيدة فريال مسرية بوزيري -

 

-  

 مستشار ، رئيس جلنة الشؤون اإلجتماعّية والشغل وفاقدي السند  -

 وحاملي اإلعاقة ،  -

 مستشارة ، رئيسة جلنة اإلعالم والتواصل والتقييم ،
 مستشار ، رئيس جلنة األشغال والتهيئة العمرانية ، -

 مستشارة ، رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة املفتوحة ، -

  ،الشؤون املالية و اإلقتصادية و متابعة التصّرفمستشار ، رئيس جلنة 
 مستشارة، رئيسة جلنة شؤون املرأة واألسرة،

 مستشـار،
 مستشار،
 مستشار،

 

 ، مستشارة
 ، مستشار 

 

 مستشار ،
 مستشار ،

 

 مستشار ،
 مستشارة.

 

    
-  

-                                        

 :و تغّيب بعذر    
 رزق اهلل        مستشارة ، رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم ،السيدة روضة الزاوشي  -

  مستشار، رئيس دائرة قمرت ،             لدريديالسيدحممدضياف ا -

 مستشار ،                السّيد أمين بن مسعود -

 مستشارة .              السّيدة لطيفة الّتاجوري  -
              

 
 

 

 البلدي:   لسجلسة اجمل حضركما 
 

 السيد الكاتب العام للبلديّة ، -

 السّيدة القابض البلدي ، -
 ،أعوان اإلدارة البلديّة  -

 املواطنون . -



 
 

 

 

 

احملرزي،  اليت إفتتحها السيد حممد سليم  2019يف دورته العاديّة الثّانية لسنة  البلدي لسإنعقدت جلسة اجمل    
اإلدارة السّيدة القابض البلدي و البلدي و  لسُمـــــــــــــــــــرحّبا جبميع احلاضرين مـــــــــــن أعضــــــــــــاء اجملرئيس البلدية، 

 .و املواطننيالبلديّة 
مذّكرا بأنّه  –إثر ذلك ، توىّل السيد رئيس البلدية إستعراض املسائل املعروضة جبدول أعمال اجللسة          

 داعيا السيدات  - 2019جوان  17مّتت إضافة مواضيع أخرى جلدول أعمال املكتب البلدي ليوم اإلثنني 
 و السادة أعضاء اجمللس البلدي للّتداول فيها :

I(  معاينة إستقالة عضوين من المجلس البلدي : 
 

 II(   لجنة الّشؤون المالّية و اإلقتصادّية و متابعة التصّرف: 
 

 ح معلوم اإلشغال الوقيت للملك العمومي البلدي ،قيتن( 1
 ال ارات اليّت ( تنقيح معلوم رفع السيارّات ونقلها إىل مستودع احلجز البلدي و معلوم إيواء السيّ 2 

 يتّم إسرتجاعها يف نفس اليوم ،
  ،2019 تطهري جداول املعلوم على العقارات املبنّية و املعلوم على العقارات غري املبنّية لسنة (3
 ، إرجاع مبلغ مايل لفائدة بلديّة سيدي بوسعيد مّت تنزيله خطأ مبيزانّية بلديّة املرسى( 4
  .لسكنّيةتعميم عمل الّشاحنة الرّافعة لرفع السّيارات الرّاسية أمام مستودعات احملاّلت ا( 5

 III(  لجنة األشغال و الّتهيئة العمرانّية: 

 ،تعديل قائمة إمسّية خاّصة مبتساكين أرض العقريب حبّي الرّبيع  (1
 ختصيص ملك بلدي لبناء مقّر ملركز األمن الوطين باملرسى الشرقّية ، (2
 . املرّكب الرّتبوي و الثّقايف و الرّياضي مبنطقة البحر األزرق( 3
 .ليلي احملل الّتجاري الكائن بنهج أمحد التّ  هتيئة( 4

 

 

IV)  لجنة الّنظافة و الصّحة و البيئة:   
 ،  نظافة الّشواطئ : امليزانّية املخّصصة + تدّخل وكالة محاية الّشريط الّساحلي( 1
 ( ظاهرة الكالب الّشرسة بالّشواطئ ،2 
( إصدار قرار بلدي حول إلزام أصحاب املرّكبات الرّياضّية بتوفري جهاز تنظيم دقّات القلب 3 

(Défibrillateur) ، 
  (.الّضجيج املنبعث من املؤّسسات السياحّية ) املطاعم و مراكز الرّتفيه و الّتنشيط الّسياحي( 4



 

V)  الّشؤون اإلجتماعّية و الّشغل و فاقدي الّسند و حاملي اإلعاقة  لجنة:   
 ،  أكشاك بامللك العمومي البلدي 04تسوية وضعّية عدد (  1
للبنايات غري املتحّصلة على تراخيص  إسناد البلديّة لرخص الرّبط بشبكة الكهرباء و املاء الّصاحل للّشراب (2 

 بناء من قبل البلديّة.
 

 

IV)  اإلعالم و الّتواصل و الّتقييم لجنة : 

 للمواصفات الّرقمّية  شعار البلديّة مطابقة حمتوى. 
IVI) : مختلفات 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



I(  معاينة إستقـالة عضوين من المجلس البلدي : 
على أنظار أعضاء اجمللس البلدي معاينة إستقالة السّيد ياسني الّرديسي، املساعد الثّاين املعروض 

و اآلنسة شاذلية سريين جويين، مستشارة، رئيسة دائرة (  2019جوان  20) بتاريخ لرئيس البلديّة 
 وفق ما تقتضيه الفصول الّتالية :(  2019جوان  27) بتاريخ  سيدي داود

 يفريف 14 ؤرخ يفم 2017 لسنة 7 ن القانون األساسي عددم خامس عشر 49فصل لا 

املتعلق  2014ماي  26 ؤرخ يفــــــــــــــــامل 2014 لسنة 16 يتعّلق بتنقيح وإمتام القانون األساسي عدد 2017
  : اإلستفتاء نتخابات وباإل

 الية : احلاالت التّ ة يف ـــــــيعترب مقعد اجمللس البلدي أو اجلهوي شاغرا بصفة هنائيّ "  
 الوفاة ، 

 العجز التام ، 

 من عضوية اجمللس اإلستتقالة ، 

  فقدان العضوية مبوجد حكم قضائي يقضي باحلرمان من احلقوق املدنية والسياسية ،  

  من هذا القانون 163و  98فقدان العضوية مبوجد أحكام الفصلني ، 

 ين مبرتشح ــــــــــلدي أو اجلهوي يتم تعويض العضو املعــــــــعند الشغور النهائي ألحد املقاعد باجمللس الب 
 ، وذلك يف أجل أقصاه مخسة عشر يوما من تاريخ معاينة  ة مع مراعاة الرتتيبمن القائمة األصليّ 

 ة احلاالت املنصوص ــــــــــــــــــصليجلهوي. ويعد إستنفادا للقائمة األالشغور من قبل اجمللس البلدي أو ا
 . من هذا القانون 163و  98عليها بالفصلني 

 ". ساعة من تاريخ معاينته 48تعلم اجملالس البلدية أو اجلهوية املعنية اهليئة بكل شغور يف أجل أقصاه 
 0182لسنة  92لّصادرة مبقتضى القانون األساسي عــــدد ان جملة اجلماعات احمللية م  205لفصل ا 

ذي ه لرئيس البلدية الـــــــــــــــــــــــــإستقالت ّدمــــــــــدي أن يقــــــــــــــــــــــللعضو باجمللس البل" :  2018ماي  9املؤرّخ يف 
 ."ويتّم إعالم الوايل املختص ترابيا بذلكملعاينتها.  يعقدهاع ـــــــــــــــــــجتمإل وّ أيعرضها على اجمللس البلدي يف 

 0182لسنة  92لّصادرة مبقتضى القانون األساسي عـــــــدد ان جملة اجلماعات احمللية م  152لفصل ا 
إستقالة رئيس البلديّة أو إستقالة مساعديه إىل أعضاء اجمللس البلدي  ُتوّجه ":  2018ماي  9املؤرّخ يف 

  . "الّذي ينعقد وجوبا يف أجل ال يتجاوز مخسة عشر يوما للّتداول يف شأهنا

  



 

 البلدي    قرار المجلس
     

اجمللس البلدي معاينة إستقالة السّيد ياسني الّرديسي ، املساعد الثّاين  ه علىأنّ  البلديةالسيد رئيس  أفاد 
( و اآلنسة شاذلية سريين جويين ، مستشارة ، رئيسة دائرة سيدي  2019جوان  20لرئيس البلديّة ) بتاريخ 

 ( وفق ما تقتضيه الفصول الّتالية : 2019جوان  27) بتاريخ  داود
 يفريف 14 ؤرخ يفم 2017 لسنة 7 ن القانون األساسي عددم خامس عشر 49فصل لا 

املتعلق  2014ماي  26 ؤرخ يفــــــــــــــــامل 2014 لسنة 16 يتعّلق بتنقيح وإمتام القانون األساسي عدد 2017
  : نتخابات واإلستفتاءباإل

 الية : ة يف احلاالت التّ ـــــــالبلدي أو اجلهوي شاغرا بصفة هنائيّ  يعترب مقعد اجمللس"  
 الوفاة ، 

 العجز التام ، 

 من عضوية اجمللس اإلستتقالة ، 

  فقدان العضوية مبوجد حكم قضائي يقضي باحلرمان من احلقوق املدنية والسياسية ،  

  من هذا القانون 163و  98فقدان العضوية مبوجد أحكام الفصلني ، 

 ين مبرتشح من ــــــــــلدي أو اجلهوي يتم تعويض العضو املعــــــــعند الشغور النهائي ألحد املقاعد باجمللس الب
، وذلك يف أجل أقصاه مخسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور من  ة مع مراعاة الرتتيبالقائمة األصليّ 

 ة احلاالت املنصوص عليها بالفصلنيــــــــــــــــــصلياألجلهوي. ويعد إستنفادا للقائمة قبل اجمللس البلدي أو ا
 . من هذا القانون 163و  98

 ". ساعة من تاريخ معاينته 48تعلم اجملالس البلدية أو اجلهوية املعنية اهليئة بكل شغور يف أجل أقصاه 
 0182لسنة  92لّصادرة مبقتضى القانون األساسي عــــدد ان جملة اجلماعات احمللية م  205لفصل ا 

ذي ه لرئيس البلدية الـــــــــــــــــــــــــإستقالت ّدمــــــــــدي أن يقــــــــــــــــــــــللعضو باجمللس البل" :  2018ماي  9املؤرّخ يف 
 ."ترابيا بذلكويتّم إعالم الوايل املختص ملعاينتها.  يعقدهاع ـــــــــــــــــــجتمإل وّ أيعرضها على اجمللس البلدي يف 

 0182لسنة  92لّصادرة مبقتضى القانون األساسي عـــــــدد ان جملة اجلماعات احمللية م  152لفصل ا 
إستقالة رئيس البلديّة أو إستقالة مساعديه إىل أعضاء اجمللس البلدي  ُتوّجه ":  2018ماي  9املؤرّخ يف 

  . "الّذي ينعقد وجوبا يف أجل ال يتجاوز مخسة عشر يوما للّتداول يف شأهنا

 
    



مجيع األعضاء احلاضرين أنّه مّتت مراسلة  بلديةالرئيــــــــــس محمــــــــــــــد سليم المحرزي  أعلم السيد،  إثر ذلك   
 ة لإلنتخابات قصد إعالمهمـــــــــــرئيس اهليئة العليا املستقلّ  و أمني املال اجلهوي بتونس و وايل تونسالّسادة 

 .باإلستقالة 
السيدين  ه ستتّم مراسلة ـــــــــــور أنّ ــــــــاحلضللبلدية  وحي ، الكاتب العاممحمد الصكّ  السيد هذا ، و أفاد
الّية عليهما و إحالة نسخة من حمضر اجللسة احل ة لإلنتخاباتـــــــــــرئيس اهليئة العليا املستقلّ  وايل تونس و

 .ة لإلنتخاباتـــــــــــرئيس اهليئة العليا املستقلّ  حال ورود إجابة السيد و سيقع تعويض العضويني املستقيلني

II( لجنة الّشؤون المالّية و اإلقتصاديّة و متابعة التصّرف  : 
 

 ح معلوم اإلشغال الوقتي للملك العمومي البلدي :قيتن( 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

، يتّم تطبيق معلوم اإلشغال الوقيت  2016سبتمرب  27املؤرّخ يف  855عمال بالقرار البلدي عدد 
 للملك العمومي البلدي على الّنحو الّتايل : 

 / اليوم يف منطقيت املرسى املدينة و املرسى الّشاطئ ،  2ممي  300 -
 / اليوم يف بقية املناطق البلدية ، 2ممي  200 -

، املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء الرّأي يف خصوص  وبعد تقييم مردودية هذا املعلوم             
 : على الّنحو التاليتنقيح هذا املعلوم 

 للمقاهي : بالنسبة -1
  ا تركيز جتهيزات ثابتة بالّرصيفشهرا على احملاّلت اليت يتوىّل أصحاهب 12إحتساب مّدة قدرها.  
  أشهر بالنسبة لبقّية احملاّلت . 08إحتساب مّدة قدرها 
  ،التخّلي عن توظيف معلوم خيتلف حسب موقع احملّل وتعويضه مبعلوم حسب الّتسعرية املعتمدة للقهوة

 : وذلك كما يلي
  .أو أقلّ للقهوة د 1,500أشهر للمحاّلت اليّت تطّبق تسعرية قدرها  08 مّدة  / 2م مي 150*  
 للقهوة . د 1,500أشهر للمحاّلت اليت تطّبق تعريفة أكثر من  08/ مّدة  2م مي 300* 

 : بالنسبة للمطاعم -2
 مّدة سنة ملن يتوىّل تركيز جتهيزات ثابتة بالّرصيف. / 2مي م 300 -

 أشهر لبقّية احملاّلت . 08مّدة  / 2م مي 300 -
 أشهر. 08/ مّدة  2م مي 150توظيف معلوم قدره  للمشارب : بالنسبة -3

و  2017و يتّم توظيف املعلوم اجلديد على أصحاب احملاّلت اليّت ختّلدت بذّمتهم ديون عن سنيت 
2018 . 

 

 
 



 رأي المكتب البلدي  

املؤرّخ  855عدد  بـــــــــعد الّتداول و النقاش ، قّرر أعضاء املكتب البلدي احلاضرون تنقيح القرار البلدي     
  ، يتّم تطبيق معلوم اإلشغال الوقيت للملك العمومي البلدي على الّنحو الّتايل :  2016سبتمرب  27يف 
 بالنسبة للمقاهي : -1
  أشهر على احملاّلت اليت يتوىّل أصحاهبا تركيز جتهيزات ثابتة بالّرصيف 08إحتساب مّدة قدرها.  
 : بالنسبة للمطاعم -2

 مّدة سنة ملن يتوىّل تركيز جتهيزات ثابتة بالّرصيف. / 2مي م 300 -

 أشهر لبقّية احملاّلت . 08مّدة  / 2م مي 300 -
 2017و يتّم توظيف املعلوم اجلديد على أصحاب احملاّلت اليّت ختّلدت بذّمتهم ديون عن سنيت    
 . 2018و 

 . 2019مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّانية لسنة   
 البلدي    قرار المجلس

 : البلدي احلاضرون لسأعضاء اجملقّرر بـــــــــعد التداول و النقاش ،   
 بالنسبة للمقاهي : -1
  ثابتة بالّرصيف غري أشهر على احملاّلت اليت يتوىّل أصحاهبا تركيز جتهيزات 09إحتساب مّدة قدرها 

  . 2019إىل موّّف سنة مع إعتماد نفس الّتسعرية اجلارية هبا العمل 
 : بالنسبة للمطاعم -2

 جتهيزات ثابتة بالّرصيف.مّدة سنة ملن يتوىّل تركيز  / 2مي م 300 -

 أشهر لبقّية احملاّلت . 09مّدة  / 2م مي 300 -
 2017و يتّم توظيف املعلوم اجلديد على أصحاب احملاّلت اليّت ختّلدت بذّمتهم ديون عن سنيت    
 . 2018و 
أّما بالّنسبة لبقّية احملاّلت احلرفّية و الّتجاريّة من بيع خضر وغالل ، مواد غذائّية و غريها ، فإنّه    

سيقع حجز مجيع املواد و الّسلع و اآلالت املعروضة أمام هذه احملاّلت و توظيف خطايا على املخالفني 
  . 

  



لدي و معلوم إيواء السيـّارات الّتي  تنقيح معلوم رفع السيـّارات ونقـلها إلى مستودع الحجز الب( 2
 ال يتّم إسترجاعها في نفس اليوم :

 

 730تنقيح القرار البلدي عدد املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء الرّأي يف خصوص       
واملتعّلق بتحديد تعريفة رفع السيارات وإيوائها مبستودع احلجز على الّنحو  2012جوان  22املؤرخ يف 
 الّتايل : 

 : معلوم الّرفع والنقل -1
 35 السيارة. / د 30 عوضا عن د  

 : معلوم اإليواء -2
 5  عن كّل يوم د 4 عوضا عند. 

 

 رأي المكتب البلدي
املؤرخ  730تنقيح القرار البلدي عدد  بـــــــــعد التداول و النقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على       

  :واملتعّلق بتحديد تعريفة رفع السيارات وإيوائها مبستودع احلجز على الّنحو الّتايل 2012جوان  22يف 
 : معلوم الّرفع والنقل -3

 35 السيارة / د 30 عوضا عن د. 
 : معلوم اإليواء -4

 5  عن كّل يوم د 4 عوضا عند. 
 . 2019مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّانية لسنة              

 البلدي    قرار المجلس
تنقيح القرار البلدي عدد  البلدي احلاضرون على لسأعضاء اجمل صادقبـــــــــعد التداول و النقاش ،       

واملتعّلق بتحديد تعريفة رفع السيارات وإيوائها مبستودع احلجز على  2012جوان  22املؤرخ يف  730
 الّنحو الّتايل : 

 : معلوم الّرفع والنقل -5
 35 السيارة / د 30 عوضا عن د. 

 : معلوم اإليواء -6
 5  عن كّل يوم د 4 عوضا عند. 
 
 



 

تطهير جداول المعلوم على العقـارات المبنيّة و المعلوم على العقـارات غير المبنيّة لسنة  ( 3
2019 : 

 
 

قصد  2019املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على قائمة يف املطروحات لسنة       
املبنّية و إحالتها على وزارة  تطهري جداول حتصيل املعلوم على العقارات املبنّية و املعلوم على العقارات غري

 املالّية .
 

 رأي المكتب البلدي  

قائمة يف املطروحات لسنة بـــــــــعد الّتداول و النقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على 
قصد تطهري جداول حتصيل املعلوم عــــــــــلى العقارات املبنّية و املعلوم علــــــــى العقارات غيـــــــر املبنّية  2019

 و إحالتها على وزارة املالّية .
 . 2019مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّانية لسنة            

 

 البلدي    قرار المجلس

قائمة يف املطروحات لسنة البلدي احلاضرون على  لسأعضاء اجمل صادقبـــــــــعد الّتداول و النقاش ، 
قصد تطهري جداول حتصيل املعلوم عــــــــــلى العقارات املبنّية و املعلوم علــــــــى العقارات غيـــــــر املبنّية  2019

 و إحالتها على وزارة املالّية .
 

 :لغ مالي لفـائدة بلدّية سيدي بوسعيد تّم تنزيله خطأ بميزانيّة بلديّة المرسىإرجاع مب  (4
 

إرجاع مبلغ مايل لبلديّة سيدي بوسعيد    البلدي املوافقة علىلس على أنظار أعضاء اجمل املعروض      
و الّذي قامت بتحويله شركة " إّتصاالت تونس " عن طريق احلساب اجلاري للقابض  د 27.493.849قدره 

هنج املنتزه سيدي بوسعيد لسنيت  38كمعلوم تركيز حمطّة إرسال بــــــ لفائدة بلديّة سيدي بوسعيد   البلدي باملرسى
 2019فيفري  11بتاريخ  4019و مّت تنزيله مبيزانّية بلدية املرسى حسب وصل خالص رقم  2018و  2017

. 
 

 البلدي  قرار المجلس

إرجاع مبلغ مايل لبلديّة سيدي  البلدي احلاضرون على لسأعضاء اجمل صادقبـــــــــعد الّتداول و النقاش ، 
و الّذي قامت بتحويله شركة " إّتصاالت تونس " عن طريق احلساب اجلاري  د 27.493.849بوسعيد قدره 



هنج املنتزه سيدي بوسعيد  38لفائدة بلديّة سيدي بوسعيد كمعلوم تركيز حمطّة إرسال بــــــ  للقابض البلدي باملرسى
 2019فيفري  11بتاريخ  4019و متّ تنزيله مبيزانّية بلدية املرسى حسب وصل خالص رقم  2018و  2017لسنيت 

. 
 :تعميم عمل الشّاحنة الرّافعة لرفع السيـّارات الرّاسية أمام مستودعات المحاّلت السكنيّة (5

لتذّمر العديد من أصحاب احملاّلت السكنّية من ظاهرة إرساء السّيارات أمام مستودعات حماّلهتم ممّا  نظرا      
إبداء الرّأي يف البلدي لس اء اجملعلى أنظار أعض املعروضيتسّبب هلم يف صعوبة الّدخول و اخلروج منها ، 

خصوص تعميم عمل الّشاحنة الرّافعة لرفع السّيارات الرّابضة أمام مستودعات احملاّلت السكنّية لضمان سهولة 
 دخول سّيارات أصحاهبا و خروجها منها .

 البلدي    قرار المجلس

تكليف السّيد رئيس البلديّة بإخّتاذ  البلدي احلاضرون لسأعضاء اجملقّرر بـــــــــعد التداول و النقاش ،       
 السّيارات أمام مستودعات احملاّلت السكنّية و يقع الّلجوء عند اإلقتضاء إىلقرار بلدي ُُيّجر فيه وقوف 

املخالفة ابضة بالطريق العام برفع السيارات الرّ  لّصفقة احلالّية املتعّلقةعن ا بصفة مستقّلة الّشاحنة الرّافعة
 . جمللة الطرقات وملثال املرور مبدينة املرسى

 III( لجنة األشغال و الّتهيئة العمرانيّــــة : 

 تعديل قـائمة إسميّة خاّصة بمتساكني أرض العقربي بحّي الرّبيع : (1
 

 27تونس على عدد  70471يشمل تقسيم أرض العقريب حبّي الرّبيع موضوع الّرسم العقاري عدد         
 2000فيفري  26املنعقدة يوم  2000قطعة أرض ، و تبعا ملداولة اجمللس البلدي يف دورته العاديّة األوىل لسنة 

حول الّتفويت على سبيل الّتسوية لفائدة  2003مارس  01و املصادق عليها من طرف سلطة اإلشراف بتاريخ 
حملّدد من قبل املصاحل املختّصة بوزارة أمالك الّدولة مستغّلي قطع أرض بلديّة حبّي الرّبيع باملرسى و ذلك بالّثمن ا

و الّشؤون العقاريّة يف إطار تسوية وضعّية عقاريّة قدمية ، حيث مّت ضبط ُمستغّلي تلك القطع يف قائمة إمسّية 
 لصاحبها السّيد احلطّاب العقريب . 19قطعة من بينهم القطعة عدد  27مشلت عدد 

ري قد فّوت يف مجيع منابه من العقار الّذي هو عبارة عن مستودع قدمي و حيث إّتضح أّن هذا األخ   
 ، 1996فيفري  19مبقتضى عقد البيع املؤرّخ يف 

و حيث أّن البلديّة بصدد تسوية وضعّية العقارات العالقة حبّي الرّبيع ، و إعتبارا ألّن العقار املذكور أعاله    
 دون شغب ،هو اآلن يف حتّوز السّيدة حليمة العقريب 



املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على تعديل القائمة اإلمسّية اخلاّصة مبتساكين حّي       
تونس ، وذلك بتعويض إسم املرحوم احلطّاب العقريب بإسم  70471الرّبيع موضوع الّرسم العقاري عدد 

قدمي ، علما و أهّنا قد قامت خبالص كامل مثن قطعة السّيدة حليمة العقريب بإعتبارها املتحّوزة بالعقار منذ 
 .د 1890األرض مبا قيمته 

 رأي المكتب البلدي  

تعديل القائمة اإلمسّية اخلاّصة مبتساكين حّي بعد الّنقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على      
تونس ، وذلك بتعويض إسم املرحوم احلطّاب العقريب بإسم  70471الرّبيع موضوع الّرسم العقاري عدد 

السّيدة حليمة العقريب بإعتبارها املتحّوزة بالعقار منذ قدمي و القائمة خبالص كامل مثن قطعة األرض مبـــــا قيمته 
  .د 1890
 . 2019مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّانية لسنة        

 البلدي    قرار المجلس

تعديل القائمة اإلمسّية اخلاّصة مبتساكين البلدي احلاضرون على  لسأعضاء اجمل صادقبعد الّنقاش ،          
تونس ، وذلك بتعويض إسم املرحوم احلطّاب العقريب بإسم  70471حّي الرّبيع موضوع الّرسم العقاري عدد 

السّيدة حليمة العقريب بإعتبارها املتحّوزة بالعقار منذ قدمي و القائمة خبالص كامل مثن قطعة األرض مبـــــا قيمته 
 .د 1890

 

 تخصيص ملك بلدي لبناء مقّر لمركز األمن الوطني بالمرسى الشرقيّـــــة : (2
 

على إثر إخالء البناية الكائنة بنهج عبد احلفيظ املّكي اليّت كانت مستغّلة من قبل مركز األمن الوطين باملرسى   
الّشرقّية ، و ذلك بعد أن أّكدت املعاينات امليدانّية اجملراة من قبل مصاحل وزارة الّتجهيز و احلماية املدنّية و 

حملدق و هي على وشك اإلهنيار ، راسلت اإلدارة العاّمة لألمن بلديّة املرسى أهّنا أصبحت تُنذر باخلطر ا
العمومي بلديّة املرسى راغبة يف إمكانّية ختصيص جزء من امللك البلدي لبناء مقّر جديد ملركز األمن الوطين 
 باملرسى الّشرقّية ، و املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على ختصيص قطعة األرض الكائنة

 قصد  إستغالهلا لبناء املركز. 2م 600بـــسيدي عبد العزيز باملرسى ) حذو اجلامع ( و اليّت متسح 
  



 
 رأي المكتب البلدي  

 

ختصيص قطعة األرض الكائنة  بــــــــعد التداول و النقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على
بـــسيدي عبد العزيز باملرسى )حذو اجلامع ( لبناء مركز األمن الوطين باملرسى الّشرقّية ، على أن يتّم حتديد 

يف إنتظار إعداد مثال حتديد  2م 200مساحة و ظيفّية بالّتنسيق مع جلنة األشغال و الّتهيئة العمرانّية ) حوايل 
 . (TPD: وقيت 

 . 2019مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّانية لسنة            
 البلدي    قرار المجلس

ختصيص قطعة األرض الكائنة  البلدي احلاضرون على لسأعضاء اجمل صادقبــــــــعد التداول و النقاش ،  
بـــسيدي عبد العزيز باملرسى )حذو اجلامع ( لبناء مركز األمن الوطين باملرسى الّشرقّية ، على أن يتّم حتديد 

إعداد يف إنتظار  2م 200وايل حة )ــــــــــــــــــــــــــــع جلنة األشغال و الّتهيئة العمرانيّ ـــــــــــمساحة و ظيفّية بالّتنسيق م
 . (TPD: مثال حتديد وقيت 

مستشارة ، رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية إقرتحت اآلنسة إميان الفهري ،   ، و يف هذا الّصدد          
 إجناز مركز لألمن الوطين مبنطقة البحر األزرق . واحلوكمة املفتوحة ،

 :المرّكب الّتربوي و الثّقـافي و الّرياضي بمنطقة البحر األزرق    (3
 لسأعضاء اجملإعالم  رئيس جلنة رخص البناء، مساعد رئيس البلديّة ،  توىّل السّيد عياض الزّهار      

ي و الرّياضي مبنطقة ـــــــــــــــــوي و الثّقافــــــــــــالرّتب املرّكبين بأّن الّدراسة األّولية ملشروع إجناز البلدي احلاضر 
 .2019بصدد اإلعداد و أّن إنطالق األشغال سيكون بداية شهر أكتوبر  البحر األزرق

 :ليلي  تهيئة المحل الّتجاري الكائن بنهج أحمد التّـ  (4
 

األلعاب متلك  البلدية احملل الّتجاري الكائن بنهج أمحد الّتليلي قامت بتسويغه للسّيد وكيل شركة     
، بعد أن قام بشراء األصل الّتجاري  2011أفريل  11" مبقتضى العقد املؤرخ يف  GoldenToysالذهبّية "

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

مارس  22ـاريخ بإصالحات للبناية وقّدم ملّفا فّنيا يف الغرض تــّم رفضه من قبل اللــــــــــــــــــــجنة الفنية ، وبتــــــــــــــــــــــــ



نة البناية قصد صيا 4052نّبه وكيل الّشركة على البلدية بواسطة حمضر عدل منّفذ حتت عدد  2012
جارة  وهي على تلك احلالة ، ُمضيفا أنّه سيلتجئ بوصف البلدية مالكة للجدران ُمبيّنا إستحالة ممارسة التّ 

 مصحوبة بصور. 10306للقضاء يف حالة عدم اإلستجابة ، ودعم التنبيه باملعاينة عدد 
5)  

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

 حلقته جرّاء عدم ممارسة نشاطه الّتجاري.
لب تط 3302وّجهت البلدية مراسلة لوكيل الّشركة حتت عدد  2018فيفري  21وحيث أنّه بتاريخ     

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

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

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

 إنتخاب جملس بلدي جديد .
املتسوّغ ُحرم من ممارسة نشاطه  ة كما أنّ وعلى املارّ  اية أصبحت تشّكل خطرا على األجواروحيث أّن البن 

 التجاري .
 ،سويغ نات التّ وحيث أّن إعادة هتيئة احملل من شأنه أن يرفع من قيمة ُمعيّ  

وحيث أّن مثال الّتهيئة العمرانّية للبلديّة يسمح مبمارسة الّتجارة يف حدود مساحة الطّابق السفلي      
 ، 2م 70املقدرة مساحته بـــــــ 

املنعقدة يوم  2018و حيث مّت عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الرّابعة لسنة   
 : الينيأحد املقرتحني التّ  إختيارقصد   2019فيفري  12الّثالثاء 

* إّما متكني املتسوّغ الّذي قّدم ملّفا فّنيا للرتميم من إجناز األشغال املطلوبة على نفقته اخلاّصة مع خصم تكلفة 
 التهيئة من معّينات الّتسويغ ،

 ويغ بالرّتفيع فيه .* أو إجناز البلدية ألشغال الرّتميم والّتهيئة على نفقتها مع مراجعة معلوم الّتس
 ، 2019و حيث مّت إرجاء الّنظر يف هذه املسألة خالل الّدورة العاديّة األوىل للمجلس البلدي لسنة    

البناءات  و حيث مّتت دعوة الّشركة املتسّوغة لتعيني خبري عديل لدى احملاكم و شركات الّتأمني ،خمتّص يف 
 تشخيصه و تقدمي رأيه الفيّن يف الغرض ،و األشغال العاّمة قصد معاينة احملّل و 

 و حيث خُلص يف تقريره إىل الّنتائج الّتالية : 



 * العقار" يف حالة إهنيار تاّم و شامل و خطري " و هو مهّدد لسالمة ُمستغّليه و املارّة كذلك ،    
فّنية سليمة ... بإعتبار * وجوب " هدم العقار ُكلّيا مبراقبة لصيقة من طرف أهل اخلربة على ضوء دراسة     

 العقار ُمالصق دون إرتداد على مباين األجوار ".
البلدي املوافقة على مقرتح تويّل البلديّة هدم العقار و إعادة  لساملعروض على أنظار أعضاء اجمل            

ق باألجوار أو باملارّة و بنائه على نفقتها اخلاّصة و مبراقبـــــــــة مصاحلها املختّصة تفاديا لكّل ضرر قد يلح
 يكون موجبا جلرب الّضرر .

 

 البلدي  قرار المجلس

 

 

البلدي احلاضرون على مقرتح تويّل البلديّة هدم العقار املقام  لسبعد الّنقاش ، وافق أعضاء اجمل          
على نفقتها اخلاّصة و مبراقبة مصاحلها املختّصة  إعادة هتيئتهعليه احملل الّتجاري الكائن بنهج أمحد الّتليلي و 

ملارّة و يكون موجبا جلرب الّضرر، على أن تتّم الزّيادة يف معلوم تفاديا لكّل ضرر قد يلحق باألجوار أو با
 الّتسويغ بعد الّتهيئة .

 
IVلجنة الّنظافة و الصّحة و البيئة ) :   

   :وكالة حماية و تهيئة الّشريط الّساحلي  نظافة الّشواطئ: الميزانيّة المخّصصة + تدّخل (1
املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي توضيح امليزانّية املخّصصة لتنظيف الّشواطئ و تدّخل وكالة   

 محاية و هتيئة الّشريط الّساحلي يف املكان . 
 

 رأي المكتب البلدي                                   
 

 

أفاد السّيد قّيس الّنيقرو ، مستشار ، رئيس جلنة الّنظافة و الصّحة و البيئة أنّه من املعمول به أن يقع تنظيف     
 الّشواطئ الرّاجعة بالّنظر ملدينة املرسى بداية من شهر ماي إىل غاية شهر أكتوبر من كّل سنة إالّ 

أّدت إىل عدم إحرتام  اريخ يف تنظيف هذه الّشواطئ وأّن عوائق إداريّة حالت دون اإلنطالق إىل حّد هذا التّ 
 محاية و هتيئة الّشريط الّساحلي.الّروزنامة اليّت وضعتها وكالة 

و يف هذا اإلطار، بنّي السّيد حمّمد الصّكوحي ، الكاتب العام للبلديّة أنّه مّت إجراء إستشارة خاّصة بإقتناء   
ألف أكياس بالستيكّية  و سينطلق العمل فور فتــــــــــــح  30عدد حاوية و إستشارة خاّصة بإقتناء  200عدد 

العروض ، علما و أّن سبب الّتأخري يتمّثل باألساس يف إضافة مواصفات جديدة ) حاويات جملفنة : 
galvanisées. ) 

 . 2019مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّانية لسنة           



 

 البلدي    قرار المجلس

البلدي  لسأعضاء اجملإعالم قّيس الّنيقرو ، مستشار ، رئيس جلنة الّنظافة و الصّحة و البيئة توىّل السّيد         
أّدت إىل  عوائق إداريّة حالت دون اإلنطالق إىل حّد هذا التّاريخ يف تنظيف هذه الّشواطئ وبأّن  احلاضرون

مّت إجراء إستشارة خاّصة  . هذا ،والّساحلي اليّت وضعتها وكالة محاية و هتيئة الّشريطعدم إحرتام الّروزنامة 
ة  و سينطلق العمل فور ــــألف أكياس بالستيكيّ  30حاوية و إستشارة خاّصة بإقتناء عدد  200بإقتناء عدد 

فتــــــــــــح العروض ، علما و أّن سبب الّتأخري يتمّثل باألساس يف إضافة مواصفات جديدة ) حاويات جملفنة : 
galvanisées. ) 

  

 ظاهرة الكالب الّشرسة بالّشواطئ : (2
نظرا لتفّشي ظاهرة الكالب الّشرسة بالّشواطئ ، و لغاية احملافظة على سالمة و صّحة املصطافني       

و املارّة ، املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على إصدار قرار مينع إصطحاب مثل هذه 
 الردعّية يف الغرض . الكالب بالّشواطئ و إعالم املصاحل األمنّية بذلك قصد إخّتاذ اإلجراءات

 

 رأي المكتب البلدي  
 

بعد أن توىّل السّيد قّيس الّنيقرو ، مستشار ، رئيس جلنة الّنظافة و الصّحة و البيئة إبراز مدى خطورة تفّشي   
ظاهرة جتّول و إصطحاب الكالب الّشرسة إىل الّشواطئ ، و بــــعد النقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي 

على إصدار قرار بلدي مينع إصطحاب مثل  -فظة على سالمة و صّحة املصطافني و املارّة حما-احلاضرون 
 هذه الكالب بالّشواطئ و توجيه نسخة منه إىل املصاحل األمنّية  قصد إخّتاذ اإلجراءات الردعّية يف الغرض .

 . 2019لسنة  مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّانية           
 

 البلدي    قرار المجلس

حمافظة على سالمة و صّحة املصطافني و -البلدي احلاضرون لسأعضاء اجملوافق بـــــــــعد التداول و النقاش ، 
على إصدار قرار بلدي مينع إصطحاب مثل هذه الكالب بالّشواطئ و توجيه نسخة منه إىل املصاحل  -املارّة 

 اإلجراءات الردعّية يف الغرض .األمنّية  قصد إخّتاذ 
  



 

إصدار قرار بلدي حول إلزام أصحاب المرّكبات الّرياضّية بتوفير جهاز تنظيم دقـّات   (3
 :)Défibrillateur(القـلب  

 
يف إطار احملافظة على صّحة ُرّواد املرّكبات الرّياضّية و محايتهم ، املعروض على أنظار أعضاء             

املكتب البلدي املوافقة على إصدار قرار بلدي حول إلزام أصحاب هذه املرّكبات الرّياضّية بتوفري جهاز تنظيم 
 . (Défibrillateur)دقّات القلب 

 رأي المكتب البلدي  

بــــعد النقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على إصدار قرار بلدي حول إلزام أصحاب          
 ، (Défibrillateur)املرّكبات الرّياضّية اخلاّصة و كّل منشأة رياضّية  بتوفري جهاز تنظيم دقّات القلب 

 ض . حمافظة على سالمة رّوادها و صّحتهم و تفاديا ألّي حادث مفرت  و ذلك 
 . 2019مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّانية لسنة          

 البلدي    قرار المجلس

على إصدار قرار بلدي حول إلزام أصحاب  البلدي احلاضرون لسأعضاء اجملوافق بـــــــــعد التداول و النقاش،    
الرّياضّية اخلاّصة و كّل منشأة رياضّية بتوفري جهاز تنظيم دقّات القلب  و الفضاءات املرّكبات

(Défibrillateur) حمافظة على سالمة رّوادها و صّحتهم و تفاديا ألّي حادث مفرتض ، و ذلك. 
 
 :(الّضجيج المنبعث من المؤّسسات السياحّية ) المطاعم و مراكز الّترفيه و التّنشيط الّسياحي  (4 

 

لتلّقي البلديّة العديد من العرائض اليّت يطالب أصحاهبا بالتصّدي لظاهرة الّضجيج املنبعث من  نظرا    
املعروض على أنظار املؤّسسات الّسياحية من مطاعم سياحّية و مراكز الرّتفيه و الّتنشيط الّسياحي ، 

قرار بلدي يفرض على أصحاب هذه املؤّسسات  خّتاذإبداء الرّأي يف خصوص إ البلدي لسأعضاء اجمل
إصدار ضجيج بسبب تنظيم أنشطة موسيقّية و ترفيهّية بالفضاءات اخلارجّية هلذه  الّسياحية عدم

  املؤّسسات .

  



 

 البلدي    قرار المجلس

قرار  تكليف السّيد رئيس البلديّة بإخّتاذ البلدي احلاضرون لسعضاء اجملأ قّرر قاش ،داول و النّ بـــــــــعد التّ   
بلدي يفرض على أصحاب املؤّسسات الّسياحية من مطاعم سياحّية و مراكز الرّتفيه و التّنشيط الّسياحي 
عدم إصدار ضجيج بسبب تنظيم أنشطة موسيقّية و ترفيهّية بالفضاءات اخلارجّية الّتابعة هلا ويف صورة 

توجيه نسخة منه إىل املصاحل األمنّية  قصد  فإنّه يتّم إصدار قرار يف الغلق مع خمالفة مقتضيات هذا القرار ،
 إخّتاذ اإلجراءات الردعّية يف الغرض .

 

V )الّشؤون اإلجتماعّية و الّشغل و فـاقدي الّسند و حاملي اإلعاقة : لجنة   
 أكشاك بالملك العمومي البلدي :  04تسوية وضعيّة عدد   (1

أصحاب  04املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء الرّأي يف خصوص تسوية وضعّية عدد 
 دون ترخيص وهم كالّتايل : 2011كشاك الّذين توّلوا تركيزها بامللك العمومي البلدي بعد سنة األ

 السيد ناجي اخلزري، -
 السّيد رشيد احلمروين ، -
 السّيدة فوزيّة الكايف، -
 حمرز بن بناية ،السّيد  -

وذلك بعد التثّبت من حالتهم اإلجتماعّية و التأّكد من أّن إستغالل هذه األكشاك هو مصدر رزقهم 
 الوحيد .

 

 رأي المكتب البلدي  
 

تسوية وضعّية  بـــــعد التداول و النقاش ، قّرر أعضاء املكتب البلدي احلاضرون إرجاء الّنظر يف موضوع    
دون ترخيص ملزيد  2011ك الّذين توّلوا تركيزها بامللك العمومي البلدي بعد سنة كشااألأصحاب  04عدد 

حاملي اإلعاقة ، مثّ عرضه خالل  الّشؤون اإلجتماعّية و الّشغل و فاقدي الّسند و الّدرس يف إطار جلسة جلنة
 . 2019إنعقاد الّدورة العاديّة الثّانية للمجلس البلدي لسنة 

  



 

 البلدي    قرار المجلس

 04تسوية وضعّية عدد على مبدأ  البلدي احلاضرون لسأعضاء اجملوافق  ،بـــــــــعد التداول و النقاش   
دون ترخيص وهم  2011كشاك الّذين توّلوا تركيزها بامللك العمومي البلدي بعد سنة األأصحاب 
 كالّتايل :

 السيد ناجي اخلزري، -
 السّيد رشيد احلمروين ، -
 السّيدة فوزيّة الكايف، -
 السّيد حمرز بن بناية ، -

وذلك بعد التثّبت من حالتهم اإلجتماعّية و التأّكد من أّن إستغالل هذه األكشاك هو مصدر رزقهم 
 الوحيد .

 

ات تسوية وضعيّ  يتّم عرض حاالت الأن  باإلمجاع اجمللس البلدي احلاضرون قّرر أعضاء هذا، و       
على أنظار اجمللس البلدي  الّذين توّلوا تركيزها بامللك العمومي البلدي دون ترخيصكشاك األأصحاب 

يشمل آراء الّلجان املعنّية ) الّشؤون املاليّـــــــة و اإلقتصاديّة ومتابعة ة ــــــــــــــتكوين ملّف لكّل حال بعد إالّ 
واألشغال و الّتهيئة العمرانّية (  اإلعاقة الّشؤون اإلجتماعّية و الّشغل و فاقدي الّسند و حاملي ،التصرف

 و رؤساء االّدوائر البلدية املعنّيني .
 

 

إسناد البلدّية لرخص الرّبط بشبكة الكهرباء و الماء الّصالح للّشراب للبنايات غير   (2
 ة :ــــالمتحّصلة على تراخيص بناء من قبل البلديّ 

املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء الرّأي يف خصوص تويّل البلديّة إسناد رخص الرّبط     
 بشبكة الكهرباء و املاء الّصاحل للّشراب للبنايات غري املتحّصلة على تراخيص بناء يف الغرض .

 
 

 رأي المكتب البلدي  

بـــــعد التداول و النقاش ، قّرر أعضاء املكتب البلدي احلاضرون إرجاء الّنظر يف موضوع تويّل البلديّة إسناد     
رخص الرّبط بشبكة الكهرباء و املاء الّصاحل للّشراب للبنايات غري املتحّصلة على تراخيص بناء يف الغرض 

 . 2019 خالل الّدورة العاديّة الثّانية للمجلس البلدي لسنة



 
 البلدي    قرار المجلس

تويّل البلديّة إسناد  إرجاء الّنظر يف موضوع البلدي احلاضرون لسأعضاء اجملقّرر بـــــــــعد التداول و النقاش ، 
رخص الرّبط بشبكة الكهرباء و املاء الّصاحل للّشراب للبنايات غري املتحّصلة على تراخيص بناء يف الغرض 

 . 2019للمجلس البلدي لسنة  لثةالعاديّة الثّاخالل الّدورة 
 

IV) : لجنة اإلعالم و الّتواصل و التّقييــــم 
 :  مطابقة محتوى شعار البلديّة للمواصفـات الرّقميّة 

ار البلديّة للمواصفات املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على مطابقة حمتوى شع    
 . الرّقمّية

 

 رأي المكتب البلدي  

 عد الّنقاش ، قّرر أعضاء املكتب البلدي احلاضرون :ــــــب       
  مطابقة حمتوى شعار البلديّة للمواصفات الرّقمّية يف أقرب اآلجال ،احلرص على 

  ( تسجيل شعار البلديّة لدى املعهد الوطين للمواصفات و امللكّية الفكريّةINORPI )، 

  وضع شعار البلديّة يف الالّفتات اخلاّصة  بعدم الّشركات و املؤّسسات و اجلمعّياتالّتنبيه على
تكون البلديّة فيها شريكة معها و بضرورة احلصول على  البالّتظاهرات و الّندوات و األنشطة اليّت 

 وضع الشعار يف أّي الفتة . قبلترخيص من البلديّة 
 . 2019لس البلدي يف دورته العاديّة الثّانية لسنة مع عرض املوضوع على أنظار اجمل           

 
 البلدي    قرار المجلس

 

 : البلدي احلاضرون لسأعضاء اجمل قّرربـــــــــعد التداول و النقاش ،      
  مطابقة حمتوى شعار البلديّة للمواصفات الرّقمّية يف أقرب اآلجال ،احلرص على 

 تسجيل شعار البلديّة لدى املعهد الوطين ( للمواصفات و امللكّية الفكريّةINORPI ) ، 

 وضع شعار البلديّة يف الالّفتات اخلاّصة  بعدم الّتنبيه على الّشركات و املؤّسسات و اجلمعّيات
تكون البلديّة فيها شريكة معها و بضرورة احلصول على  البالّتظاهرات و الّندوات و األنشطة اليّت 

 . وضع الشعار يف أّي الفتة قبلترخيص من البلديّة 



 
 

IVI) : مختلفـات 
البلدي  لسأعضاء اجمل ، توىّل  2019على هامش جلسة اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّانية لسنة        

 عرض املواضيع و إبداء املالحظات الّتالية : احلاضرون
  ّ250متثال يف شكل "مجل" ) الوزن: قام بإجناز  النّحات الّتونسي العاملي الّصحيب الّشتيوي اإلعالم بأن 

باملغرب كهديّة ملدينة املرسى سيقع تركيزه باملرسى الّشاطئ ) أمام املرّكب  ( م2,30، الّطول :  كغ
 علما و أّن مكان الرّتكيز قابل للّتغيري، الّتجاري " الزّفري" ( حال وصوله عرب املالحة البحرية ،

   وقائّية لتلقيح الكالب ،إقرتاح تنظيم محلة 
  شرطة الّضجيج" سيتوىّل أعواهنا القيام اإلعالم بتويّل وزارة الّشؤون احمللّية و البيئة لتكوين سلك جديد "

 بزيارات فجئّية و توظيف خطايا على املخالفني ،
 وبة للعمل البلدي ضرورة مزيد الّتنسيق بني رؤساء الّدوائر البلديّة و رؤساء الّلجان إلضفاء الّنجاعة املطل

 مبختلف الّدوائر ،
  ضرورة تفعيل عمل الّلجان البلديّة من حيث تنظيم اجللسات و تنفيذ القرارات و اإلقرتاحات الّنامجة

عنها ، مع ضرورة إستدعاء مجيع أعضاء كّل جلنة و تشريكهم يف إختيار مواضيع جدول أعمال املكتب 
 و اجمللس البلديني ،

  إختيار إحدى الّدوائر البلدية و جعلها دائرة منوذجّية من حيث اإلنضباط ) إحرتام توقيت الفتح إقرتاح
و الغلق ، تواجد العدد الكايف لألعوان ،  جودة اخلدمات املسداة و حسن اإلستقبــــــــــــــــــال و الّتوجيه ( 

 تواصل للوثائق املراد إستخراجها(. و من حيث املردوديّـــــــة ) املداخيل الشهريّة و التوّفر امل
  

، حممد سليم احملرزيبعد جتديد السيد  ،الزوال بعدمساء  دقيقة 15الّتاسعة و  و رُفعت اجللسة على الّساعة  
 شكره جلميع احلاضرين. البلديةرئيس 

 

 

 


