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 الجمهورية التونسية                                                                                       

 والبيئة   وزارة الشؤون المحلية      

 بلدية المرسى               

 كتابة المجلس              
 

 المجلس البلدي  المحضر الجملي لجلسة      

 لبلدية المرسى  

   2019لسنة    نائية ستث ال في دورته  
 2019نوفمبر    19  الثاء ث   ال ليوم  

 

بقصر البلدية جلسة اجمللس امسة و النصف بعد الّزوال  اخلعلى الّساعة    2019  نوفمرب  19  ثالاثءإنعقدت يوم ال
وحبضور السيدات والسادة ، البلدية  رئيس ،  معز بوراوي برائسة السيد 2019لسنة  اإلستثنائّيةالبلدي يف دورته 

 2018لسنة  29 األساسي عــــــــــــددتطبيقا ملا يقتضيه القانون ئهم كرهم ، بعد إستدعاضاء اجمللس البلدي اآليت ذ أع
 ة ، ووفقا للنص التايل : ــــــــــــــــــــاملتعّلق مبجلة اجلماعات احمللي 2018ماي  09 املــــــــــــؤرّخ يف

 .  اءـــــــإستدع   الموضوع :        

 2019لسنة  ـــــــــــــــــــد  ، أتشرف إبستدعائكم حلضور جلسة اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائيةــــو بع  
( بقصر 17.30د الّزوال )ـــــــــــــــــــــعلى الساعة اخلامسة و الّنصف بع 2019نوفمرب   19املزمع عقدها يوم الثالاثء 

 ( :  2020ثمار الّتشاركي لسنة داد برانمج اإلستعلى )يف إطار إع لإلّطالع البلدية ، و ذلك 
 نتائج الّتشخيص الفّّن و املايل ،   •

 توزيع املوارد على التدّخالت الّثالث )مشاريع ُمهيكلة ، مشاريع إداريّة ز مشاريع قرب ( ،  •

 توزيع املوارد املخّصصة ملشاريع القرب على املناطق املعنّية ابلتدّخل .  •

 و للّتداول يف : 
 و الّسعر اإلفتتاحي .  2020تلزام السوق األسبوعية لسنة روط إسكراس ش •
 كراس شروط إستلزام إستغالل مالعب كرة املضرب مبنتزه الّسعادة.  •

 كامل أّّيم الّسنة. مراجعة معاليم كراء قاعة األفراح بقصر الّسعادة   •
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 ،مساعدة رئيس البلديّة          السيدة فرّيل مسرية بوزيري -

 مستشارة ، رئيسة دائرة البحر األزرق ،               ةقرير  زهور اآلنسة -
 مستشار، رئيس دائرة املرسى الرّيض ،             السيد حممد شراد   -
 رئيسة دائرة املرسى املدينة ، رئيسة جلنة شؤون املرأة و األسرة ، مستشارة ،              عائشة املهريي  -
 ، ارية وإسداء اخلدمات والتعاون الالّمركزيجلنة الشؤون اإلدمستشارة ، رئيسة      السيدة رمي احلشيشة -

 دائرةرئيسة  رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة املفتوحة ، مستشارة ،            إميان الفهري  اآلنسة -   
 سيدي داود ،                                           

 ة، رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم ،شار مست   السيدة روضة الزاوشي رزق هللا -
 مستشار، رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة ،             السيد قيس النيقرو -
 ، مستشارة          السيدة نبيلة محزة  -

 مستشارة،     ينالسيدة سهام عز الدّ  -
 مستشار،        السيد خالد شيبوب  -
 مستشار،     د الطيب املهريي السيد حممّ  -
 مستشار،  ابعالسيد حممد نبيل صاحب الطّ  -
 مستشار،     يجاين بوعزيزحممد التّ  السيد -
 مستشار ، د أمحد ريزا                   السي -
 مستشار ،             أيّوب بن احلاجد السي -
 .  ةمستشار               هاجر مطري ةدالسي -

 : و تغّيب بعذر 
 ة األوىل لرئيس البلدية ، ساعدامل              اآلنسة مىن خالص -

 البلديّة ،   مساعدة رئيس   السيدة لطيفة التاجوري  -
 مستشار، رئيس دائرة قمرت ،   السيد حممد ضياف الدريدي -
 مستشار ، رئيس جلنة الطفولة والشباب والرّيضة ،           ويفالسيد رؤوف الشنّ  -
 نسني ، واة وتكافؤ الفرص بني اجلمستشار، رئيس جلنة املسا          اشيفارس العيّ السيد  -
 مستشار، رئيس جلنة الشؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي          السيد سليم الزلطّن -

         اإلعاقة ،                                       
 قتصاديّـــــــة و متابعة مساعد رئيس البلديّة ، رئيس جلنة الّشؤون املالّية و اإل السيد إلياس كشك          -

 التصّرف ،                                      
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 قييم ، واصل والتّ ّّ ، رئيسة جلنة اإلعالم والت مستشارة         السيدة مىن املطهري -

 السّيد سليم احملرزي          مستشار ،  -
 ستشار ، م  السيد عياض الزهار -
 مستشار، السيد أمين بن مسعود -

 مستشارة .         ة الغريب    اآلنسة راقي -
     

 جلسة اجمللس البلدي:    حضركما 
 
 

 السيد الكاتب العام للبلديّة ،  -

 املكّلفة بكتابة اجمللس ،  -
 .  بعض املواطنني -

 

رئيس   ،  بوراويمعز  ها السيدتاليت إفتتح 2019لسنة  اإلستثنائّية إنعقدت جلسة اجمللس البلدي يف دورته                  
 السيدات  اداعيجبدول أعمال اجللسة ة ـــــاملسائل املعروضإستعراض  إثر ذلك ، توىّل  .جبميع احلاضرين  ا، ُمـــــــرحبّ  يةالبلد

 :  ماعضاء اجمللس البلدي للّتداول فيهو السادة أ
                 

 (I   ي والمالي  .شخيص الفن  : عرض الت   2020شاركي لسنة برنامج اإلستثمار الت 

(II   و الس عر اإلفتتاحي . 2020ة لسنة وق األسبوعي  كراس شروط إستلزام الس 

(III .كراس شروط إستلزام إستغالل مالعب كرة المضرب بمنتزه الس عادة 

 (IV كراء قاعة األفراح بقصر الس عادة كامل أي ام الس نة.  مراجعة معاليم 

(V   لة لرئيس البلدي  ضبط مقدار المنحة الجملي ة و اإلمتيازات العيني ة الم  ة ــــخو 

 و المصادقة عليه .  

(VI  2022-2020إت فاقية منح المساعدات غير الموظ فة للفترة المصادقة على  . 

  (VII . مختلفات 
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     I(  عرض التّشخيص الفنّي والمالي 2020برنامج اإلستثمار التّشاركي لسنة : : 

  3355دد ـــت عـــــــــــو مساعدة اجلماعات احمللّية حت القروضملدير العام لصندوق ــــــــــــــّيد اعا ملكتوب الس ــــتب      
يف روع ــــــــــالذي مبقتضاه مّت الشّ  2020 حول إعداد برانمج اإلستثمار البلدي لسنة 2019 جويلية 31خ ــــــــــبتاري
مراحل  تتضّمن مخس هذا الربانمجة إعداد منهجيّ  أنّ  يثوح،  2020 داد برانمج اإلستثمار الّتشاركي لسنةــــــــــــــإع

ة التشاركية األوىل، جلسات املناطق ــّــــ العام  ايل، اجللسةـــــ وامل، التشخيص الفّّن   ية: األعمال التحضريّ و هي  أساسية
 .   ة الثانيةهائية واجللسة العاّمة التشاركيّ واألعمال النّ 

 

 واملايل ونشر ع األعمال التحضرييّة إضافة إىل إجرائها الّتشخيص الفّّن ية مجيالبلد حيث أنّه بعد أن إستوفتو   
نتائجه على موقع واب البلدية وتعليقه مبقّرها وتقدمي نسخة منه ملنّظمات اجملتمع املدين الّشريكة سواء مباشرة أو  

 اإلّطالع على نتائج الّتشخيص   خالهلا يّتم    عن طريق الّرسائل األلكرتونية ، فإنّه يتعنّي إجراء جلسة للمجلس البلدي
وبرامج خمتلف املتدّخلني يف اجملال البلدي وتوزيع املوارد املالّية حسب التدّخالت الّثالث )مشاريع  الفّّن و املايل

 مهيكلة ، مشاريع إداريّة ومشاريع قرب( وتلك املخّصصة ملشاريع القرب على املناطق املعنّية ابلتدّخل. 
اإلستثمار   على أنظار أعضاء اجمللس البلدي تقرير حول الّتشخيص الفّّن و املايل لربانمج  عروض امل            

 .  قصد اإلّطالع 2020  الّتشاركي لسنة
 

 قرار المجلس البلدي 

 

يّتم خالهلا   -موضوع هذه اجللسة  –يتعنّي إجراء جلسة للمجلس البلدي أنّه السيد الكاتب العام  أوضح   
ّخلني يف اجملال البلدي وتوزيع املوارد املالّية حسب ائج الّتشخيص الفّّن و املايل وبرامج خمتلف املتداإلّطالع على نت

التدّخالت الّثالث )مشاريع مهيكلة ، مشاريع إداريّة ومشاريع قرب( وتلك املخّصصة ملشاريع القرب على املناطق  
إثر ذلك توىّل تقدمي حمتوى العرض من ،  2020 لسنة إعداد برانمج اإلستثمار البلديابلتدّخل يف إطار  املعنّية
نتائج   ص الفّّن و املايل طبقا ملا يلي ، و بعدها صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون علىنتائج الّتشخيحيث 

 .  2020شاركي لسنة الّتشخيص الفّّن و املايل يف إطار إعداد برانمج اإلستثمار الت
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II(  و الّسعر اإلفتتاحي 2020كراس شروط إستلزام الّسوق األسبوعيّة لسنة: 

 
داول  من جملة اجلماعات احمللية الذي ينص على ما يلي : " ختتص جمالس اجلماعات احمللية ابلتّ  84الفصل عمال مبقتضيات      

ة " ، ومنشور وزير الشؤون احمللية  ــــــيف عقود اللزمات ومدهتا وجوانبها املالية وإقرارها بعد اللجوء إىل املنافسة والتقيد بقواعد الشفافيّ 
املعاليم الواجبة ابألسواق واملساخل الذي ينص على أن    حول اإلطار املرجعي إلستلزام 2019فيفري  22بتاريخ  04والبيئة عدد 

املقرتح إىل مصادقة اجمللس أنه ، كما خيضع السعر اإلفتتاحي داول يف شروط يعرض وجواب على اجمللس البلدي للتّ اس الشّ كرّ 
 بنفس اإلجراء.  البلدي وال ميكن مراجعته إالّ 

ة لسنة السوق األسبوعيّ  إستلزام داول يف فصول كراس شروطى أنظار أعضاء اجمللس البلدي التّ عروض عل امل       
 ويف السعر اإلفتتاحي املقرتح. 2020
 

 قرار المجلس البلدي 

ة لسنة  السوق األسبوعيّ  إستلزام كراس شروط  بعد الّتداول و الّنقاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على    
 ويف السعر اإلفتتاحي املقرتح. 2020

 
III(  كراس شروط إستلزام إستغالل مالعب كرة المضرب بمنتزه الّسعادة : 

 
جمالس اجلماعات احمللية  ختتصّ   :" من جملة اجلماعات احمللية الذي يّنص على أن  84عمال مبقتضيات الفصل 

 فافية ".د بقواعد الشّ جوء إىل املنافسة والتقيّ للّ ا بعد اوإقرارههتا وجوانبها املالية داول يف عقود اللزمات ومدّ ابلتّ 

إستغالل مالعب كرة املضرب مبنتزه   إستلزامداول بشأن كراس شروط املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي التّ   
 يف السعر اإلفتتاحي املقرتح . السعادة و

 قرار المجلس البلدي 

ة لسنة  السوق األسبوعيّ  إستلزام كراس شروط  اضرون علىء اجمللس البلدي احلالّنقاش ، صادق أعضابعد الّتداول و     
 ويف السعر اإلفتتاحي املقرتح. 2020
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       ام  ا   ة :الب    ا  ا و  
 

 ّدد هذا الكراس حقوق وواجبات كل من مسو  و متسوّ  السوق األسبوعية ابملرسى الرّيض  : ال    ا ول
كما يضب  الشروط القانونية لضمان حسن إستغالل اللزمة إستنادا  2021جانفي  14إىل  2020جانفي  15من 

 ابخلصوص على ما جاء يف النصوص القانونية و الرتتيبية اآليت ذكرها :
  املتعلق مبجلة اجلماعات احمللية.2018 ماي 9 املؤرخ يف 2018 لسنة 29- القانون األساسي عدد 

 يتعلق بنظام اللزمات. 2008 أفريل 01 مؤرخ يف 2008لسنة  23- القانون عدد 
 املتعلق بتنظيم  ارة التوزيع . 1991جويلية  01 بتاريخ 1991 لسنة 44- القانون عدد 
املتعلق ابملنافسة وحتديد األسعار.  1991 جويلية 29 بتاريخ 1991 لسنة 64- القانون عدد 
 املتعلق حبماية املستهلك. 1992 ديسمرب 07 بتاريخ 1992لسنة  117- القانون عدد 
 املتعلق مبسالك توزيع منتجات الفالحة والصيد 1994 جويلية 23 املؤرخ يف 1994 لسنة 86- القانون عدد 

البحري.  
  املتعلق إبصدار جملة اجلباية احمللية.1997 فيفري 03بتاريخ  1991لسنة  11- القانون عدد 

 املتعلق مبخالفة تراتيب حف  الصحة. 2016أفريل 05 املؤرخ يف 2016لسنة  30 القانون عدد  -
 1998لسنة  1428 املنقح ل مر عدد 2016جوان  13املؤرخ يف  2016 لسنة 805- األمر احلكومي عدد 

 واملتعلق بضب  تعريفة املعاليم املرخص للجماعات احمللية يف إستخالصها. 1998 جويلية 13املؤرخ يف 
 املتعلق ابملصادقة على كرّاس شروط 2005  ديسمرب 09يف  وزير التجارة والصناعات التقليدية املؤرخ السيدقرار- 

. ومنتجاهتا  ارسة  ارة توزيع الدواجن
 .1996 أفريل 18  املؤرخ يف127- قرار الرتاتيب الصحية لبلدية املرسى عدد 

 حول التذكري  هم املقتضيات املتعلقة ابلتصرف 2013 جوان 07 بتاريخ 10- منشور السيد وزير الداخلية عدد 
 يف األسواق الراجعة للجماعات احمللية.

 .2016- دليل التصرف يف األسواق البلدية لسنة 
 حول اإلطار املرجعي إلستلزام املعاليم الواجبة ابألسواق واملساخل البلدية. 2019  فيفري22 بتاريخ 4- املنشور عدد 

 حول تعّمد مستلزمي األسواق 2019 جويلية 19 بتاريخ 11- منشور السيد وزير الشؤون احمللية والبيئة عدد 
 تو يف معاليم على وقوف شاحنات تزويد احملالت التجارية ابلبضائع والّسلع .
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 يؤكد كراس الشروط هذا على إحكام التصرف يف إستغالل لزمة السوق األسبوعية خاصة من حيث  :2ال    
توفري جودة املنتوج املعروض و الشفافية يف األسعار و العمل مببدأ املنافسة الشريفة . 

 1523 تنتصب السوق األسبوعية يوما واحدا يف األسبوع و هو يوم األحد عمال مبقتضيات األمر عدد  :3ال    
. 1989 سبتمرب 30 املؤرخ يف 1989لسنة 

حمددة طبقا للمثال املصاحب هلذا.  2  00030. تبل  مساحة السوق األسبوعية  :4ال    
  

  رو  المشاركة في البت ة :الب   ا  الث  ان ي
 

 وتنتهي 2020 جانفي 15تعتزم البلدية إحالة إستغالل السوق األسبوعية عن طريق لزمة تبتد  يف  : 5ال    
. 2021جانفي  14يف 

.  ) 000,370.000 ( حّدد السعر اإلفتتاحي مببل  ثال ائة وسبعني  ألف دينار  :6ال    
ميكن لكّل شخص طبيعي أو ذات معنوية املشاركة يف البتة العمومية عن طريق الظروف املغلقة اليت مت : 7ال    

اإلعالن عنها ابلصحف اليومية.  
  علـى الرا بني فـي املشاركة الذين   تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الدولة أو اجلماعات احمللية و ليست :8ال    

  هلم سوابق عدلية أو يف حالة إفالس اإلّتصال ابملصلحة اإلقتصادية بقصر البلدية خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل أوقات العمل 
(.    200,000مقابل دفع مبل  قدره مائيت دينار ) اإلداري لسحب كراس الشروط

 يتم إرسال ملفات املشاركة عن طريق الربيد مضمون الوصول أو مباشرة مبكتب الضب  املركزي يف : 9ال    
 رف مغلق إبسم السيد رئيس بلدية املرسى مع التنصيص على الظرف " ال يفتح بتة إستلزام السوق األسبوعية" 

 شارع احلرية املرسى ويقع اعتماد ختم  ريخ مكتب الضب  املركزي ابلبلدية ويعترب 1على العنوان التايل قصر البلدية 
 ملغى. 2019ديسمرب  17 كل  رف يرد بعد الساعة العاشرة صباحا  يوم الّثالاثء

 يتضمن امللف  رف أول  توي الواثئق اإلدارية التالية: 

 كراس الشروط  ضاة )دون التعريف ابإلمضاء (. -

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. -

 نسخة من املعرف اجلبائي ملمارسة استلزام األسواق. -

 بطاقة اإلرشادات بعد تعمريها. -

 .3بطاقة عدد  -

 نسخة من وصل الضمان الوقيت. -

 شهادة براءة من الديون الراجعة للدولة أو للجماعات احمللية.  -

 نسخ من عقود إستلزام أسواق مرفقة مبا يفيد خالص املبال  املتعّلقة  ا يف صورة توّفر شرط اخلربة . -
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 : 10ال   

العاشـــــــــرة على الســـــــــاعة    2019  ديســـــــــمرب  17  الّثالاثء  تتوىل جلنة التبتيت فتح الظروف يف جلســـــــــة تنعقد يوم    
حضـور جلسـة فتح قا للصـّي  مبقتضـى كتب توكيل حمّرر وف  أو لوكالئهم  رتشـحنييسـمح لغري امل وال صـباحاوالنصـف  

 العروض املالية.
  .جلنة التبتيت بتقريرن ذلك تعترب العروض الواردة خارج اآلجال القانونية ال ية وال يتم فتحها ويدوّ  : 11ال    
من املشـاركة  آليا أمهيتها ال يا ويقصـىاملطلوبة مهما كانت ن إحدى الواثئق  يتضـم عترب كل عرض  ي  : 12 ال    

 .يف البتة

و يف صورة تساوي العروض ، يتّم إختيار من توّفر  تقدم  على عرض،ذي لتسند اللزمة إىل املرتشح ا:  13ال     
 فيه شرط اخلربة. 

ناسبه مع  طلب العروض  ري مثمر لعدم ت للمجلس صالحية يف عدم القبول بعرضه إذ ميكن له رفضه واإلعالن أنّ  
   .سوق القيمة احلقيقية لل 

  ستلزام يف اآلجالجر اإلذن إبرجاع الضمان الوقيت يف حالة نكول املرتشح الفائز عن إمتام إجراءات اإل   : 41ال   
 . احملددة 

 : ـــــــــــللقبض حبجز الضمان الوقيت وأيذن ب اأيذن رئيس البلدية بوصفه آمر 
املوايل دية إبسناد اللزمة للمرتشح أيذن رئيس البل  ئج اللزمة وفقا لرتتيب تفاضلي ،*يف حالة مصادقة اجمللس على نتا

لس بذلك يف أول دورة تنعقد ستوىف الشروط اإلدارية وصرح أو تقدم بثاين أعلى عرض مايل، ويتم إعالم اجملالذي إ
يتم إرجاع مبل  الضمان الوقيت  والختاذه لإلجراء املذكور وكذلك الشأن ابلنسبة حلال نكول العارض الثاين بعد إ

 . إىل حني أتمني املستلزم الفائز ابلبتة للضمان النهائيقبلت عروضهم اإلدارية  للمشاركني الذين
زمة عتماد الرتتيب التفاضلي، يدعو رئيس البلدية اللجنة املكلفة بل صادقة اجمللس على نتائج اللزمة إب*يف حالة عدم م

   ستخالصها ابإلعالن عن إعادة إجراء البتة. إ املعاليم املرخص للبلدية يف 

 ة                راتيب الداري الت    : الث ب   ا  الث   ال 
 

أو بلزمة سوق أسبوعية  إذا تبني أن للفائز ابلبتة ديون متخلدة بذمة الدولة أو اجلماعات احمللية العمومية    :  51ال     
 يفقد حقه يف اللزمة و حتال إىل  ريه . 

داء ألإضافة معلوم امع  املعروض بعنوان مصاريف بتة  املبل     من  %  3دد قيمة اللزمة بعد زّيدة نسبة  حت  :   61ال     
علما وأن املبل  املدفوع يعفي املستلزم من دفع األداء على القيمة املضافة املستوجب على رقم  .على القيمة املضافة

 . املذكورةقيمة املضافة بعنوان العملية معامالته اخلاصة ابللزمة ومن واجب التصريح ابألداء على ال
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من املعلوم السنوي للزمة   %25يتعهد صاحب اللزمة بتوفري ضمان بنكي لدى القابض البلدي بقيمة    :  71  ال   
  . دة التعاقد مع البلدية بدون فائضسرتجاعه عند انتهاء ميف أجل أقصاه أسبوع من  ريخ إمضاء العقد يتم إ

و يف صورة عدم أتمني مبل  الضمان   مضاء العقد أو تسجليه أو عدم إعادته للبلديةإم يف صورة عد  :  81ال    
مبل    اسرتجاعو يف  ستغاللاإليا و يفقد حقه يف يعترب املستلزم متخلّ أّّيم من  ريخ إمضاء العقد  7يف أجل النهائي 

 الضمان الوقيت و تتوىل البلدية إحالة اللزمة إىل الغري. 

،   اليوم العاشر من كل شهرُمسبقا يف أجل أقصاه  ةأقساطا شهريّ املستلزم خبالص معلوم الّلزمة  ّهديتع : 91ال    
من املبل  اجلملي للدين  %1ة ــــــــــــتو يف خطية أتخري بنسب وجواب هـــــــــكل أتخري يف دفع أحد األقساط يرتتب عنو  

 ين.  املوايل لتاريخ استحقاق الد اليوم الثاينمن  اءابتدالشهر و حتتسب هذه املدة   عن كل شهر أو جزء من
 استغاللمن حقه يف مواصلة  يد املستلزم  ر  يتم    ،  أّيم  عشرة  األقساطذا  اوز التأخري يف خالص أحد  إ  :  20  ال   
 . وتتبعه إلستخالص الدين مبقتضى قرار بلدي السوق

  انفدويكون و املستلزم مدته سنة  ري قابلة للتجديد  تتم إحالة اللزمة عن طريق عقد مربم بني البلدية : 12ال   
   .  2021جانفي   14إىل    2020 جانفي 15املفعول من 

ميكن للبلدية إيقاف اللزمة أو نقلة السوق إىل مكان آخر إذا اقتضت الضرورة ذلك دون أن  ق : 22ال   
 للمستلزم اإلعرتاض أو املطالبة  ية تعويضات. 

 وق الس  ئة  تهي  :ابع الب  ا  الر  
 

 وعية املرافق التالية: جيب أن تتوفر ابلسوق األسب: 32ال   
 داخل السوق أو جبواره إليواء سيارات احلرفاء تتماشى مساحته مع عدد الوافدين على السوق. مكان-1
 تدخالت املصاحل املعنية عند االقتضاء. تيسريلتعرقل حركة احلرفاء  و رات ال مسالك -2
رفع الفضالت قع والتهيئة لعمليات من حيث املو  ز حباوّيت ويكون مالئما الفضالت جمهخمصص جلمع  مكان-3

 وللمعدات املستعملة يف الغرض.
على املستلزم تنظيم السوق من حيث تركيز " النصبات و التيندات " و توزيع الباعة بطريقـة حمكمة   : 42ال   
ريق على الط ملرور و  نب الفوضـى و التجاوزات خاصةاملساحة الكلية للسوق مع تسهيل حركة ا ابستغاللتسمح 

اخلاصة ابلتجار    احملي   ا و ختصيص مساحة كافية كمأوى حماذي للسوق لوقوف السيارات و الشاحنات و العرابت 
 .  العارضني
  ملنصوصوالسالمة واجلودة اة  شروط الصحجة ابلسـوق األسبوعية إلـى  أن تستجيـب املنتوجات املروّ   جيب  :52ال     

 لعمل.ا  ا  والرتاتيب اجلاريعليها ابلقوانني 
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  والرتاتيب اجلاري طبقا ملا تقتضيه القوانني    والتجهيزات الضروريةجيب أن تتوفر لدى املتعاملني ابلسوق املعدات    : 62ال   
 ؤرخ يفـــــــــــــامل 1991لسنة  64كما جيب على الباعة إشهار األسعار طبقا ملقتضيات القانون عـدد   العمل. ا 
 .واألسعار واملتعلـق ابملنافسـةأو املنقحة له   والنصوص املتممة 1991جويلية    29 

من       خارج فضاء السوق و ال ميكن القيام بعمليات البيع ألي نوع  االنتصاب  جر حتجريا اب   : 27ال    
 أنواع املنتوجات إال ابألماكن املخصصة هلذا الغرض . 

 الغذائية. سيارات، كما حتجر عمليات بيع فضالت املواد ابملمرات و مبأوى ال عمليات البيعو متنع خاصة 
يتعني أن تستجيب السوق من حيث التهيئة و توفر معدات و  هيزات السالمة للمتطلبات املعمول   : 28ال    

ال  نواليت جيب أ ) تيندا ( ز الواقيات قامة ركائمادة احلديـد إلومنها استعمال  ا يف جمال الوقاية و احلماية املدنية 
 .على  رار البالستيك  لالشتعالمادة قابلة  تكون من 

 

 واجبات المستلزم   :الب  ا  الخا س

 
أو    كليا   إحالة استغالهلا وال ميكنه يتحمل صاحب اللزمة كامل املسؤولية يف تسيري السوق األسبوعية  : 92ال    
 للغري.جزئيا 
 وخاصة: ة اليت يتطلبها حسن سري السوق جبميع اخلدمات الضروري لزم القيامعلى املست : 30ال   

 واالعتداءات واحلوادث واحلرائق.والعارضني واحلرفاء من السرقة  والوقاية للتجارتوفري شروط السالمة  -
 األسعار. احلرص على توفري منتوج جيد مع مراعاة شفافية  -
 أكياس حمكمة الغلق مباشرة  املفرزة ووضعها يف الفضالت  ومجع وقحدود الس  داخل القيام بعملية التنظيف -
ــــــــــار )   لـــــــــــــــــــــــمبقاب ها لرفعمع البلديّة  إنتصاب السوق و إبرام إتفاقيةد انتهاء توقيت ـــــــــــــــــــــــــــــبع قدره أربعون ألف دينــــــ

40.000,000  )  . 
 ستلزم :على امليتعني  :  31ال    

وذلك برتكيز حواجز وقتية لتسهيل عملية املراقبة والتصدي لظاهرة   د الزمنية واجلغرافية للسوقدو عدم  اوز احل -
 . اإلنتصاب ابألهنج والشوارع اجملاورة

 السوق. حراسة  -
 والزوار. محاية التجار  -

 .املدنية احلماية تسهيل تدخل وحدات مع إجياد مسالك ل والتجاري للمواقعاحلرص على التنظيم الفضائي  -

 والوقوف ابملأوى. تنظيم املرور  -
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 كاف. توفري حاوّيت للفضالت بعدد   -

 

 ية راتيب الصح  الت    : ادس الب  ا  الس  
 

يتعني على كافة الناشطني داخل السوق األسبوعية احرتام الرتاتيب الصحية وخاصة من حيث سالمة  : 32ال   
 . ئهم لزي نظيفأجسامهم ونظافتها وارتدا

املواصفات من حيث اجلودة   احرتامم مطالب بتوفري الشروط الصحية للبضاعة املعروضة و املستلز  :  33ال    
 العرض.و طريقة  الصلوحيةو 

واد سريعة  املهذا و مينع منعا اب  عرض و بيع األمساك و منتوجات البحر و احلليب و مشتقاته و بصفة عامة كل 
 املرسى. ر الرتاتيب الصحية لبلدية التعفن تطبيقا لقرا

  جر حتجريا اب  عرض السلع مباشرة فوق األرض . : 43ال    

 .ويتحمل املستلزم نتيجة عدم احرتام هذا املنع مينع منعا اب  بيع الدواجن احلية أو بعد ذحبها : 53ال    

  ميع األنشطة التجارية حسب نوعيتها يتكفل املستلزم إبعداد مثال تقسيمي لفضاء السوق يسمح بتج : 63ال    
 مناطق على النحو التايل :  مخسةو ميكن  زئة املساحة التجارية للسوق إىل 

 التقليدية.  ومنتوجات الصناعات منطقة خمصصة للبضاعة الرفيعة  .1

 والغالل.منطقة خمصصة للخضر  .2

 املعلبة.  واحلبوب واملواد الغذائيةمنطقة خمصصة للتوابل  .3

 واألدوات القدمية.البس منطقة خمصصة للم .4

 واحلدادة. صة ملنتوجات النجارة منطقة خمص .5

 اللزمة. مدة    واحرتامه طوال  ويلتزم بتطبيقهإبيداع التقسيم لدى املصاحل البلدية قصد املصادقة عليه    ويتعهد املستلزمهذا  

 مل والعرض.يتعني على كل مستغل ملوقع توفري املعدات والتجهيزات اخلصوصية الالزمة للع :73 ال   

  املرطبات ،  ومشتقاته  احلليب  ،الدواجن،  اللحوم  ،   السوق األسبوعية األمساك،   داخل  واد التالية جر بيع امل  : 83ال     
 .  عرض وبيع هذه املواد ل املستلزم املسؤولية إذا تبني خالل املراقبة الدوريةويتحمّ املواد الغذائية العامة و  واحللوّيت 
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 ستعمال أكياس خاصة ابلفضالت.تصاب السوق إبثر هناية انإتنظيفه مستغل ملوقع  يتعني على كل :93 ال   

 ر إدخال احليواانت للسوق. جّ  :40ال   
 

 ضبط  وق ات العمل  :ابعالب  ا  الس  
 

 :  داحأّيم اآل يبتد  العمل ابلسوق األسبوعية : 41ال    

 والشتاء والربيع. يف فصل اخلريف  بعد الزوال لثةالثاإىل الساعة  السابعة صباحامن الساعة  -

 الصيف. يف فصل  الواحدة بعد الزوالإىل الساعة  السا سة صباحامن الساعة  -

 رمضان.خالل شهر  بعد الزوال الثانية إىل الساعة الثامنة صباحامن الساعة  -

 . قبل املوعد احملدد أو بعده نتصاب ر اإلو جّ        

 ين للمواقع  ل  في واجبات المستغ :ا نالب  ا  الث   
 

اليت تفرضها القوانني و الرتاتيب اجلاري  ا   االلتزامات ستغلو السوق ، إىل كل األحكام و خيضع م :  24ال    
و جيب أن تتوفر لدى املتعاملني ابلسوق املعدات والتجهيزات األسعار القانونية  حرتامإب العمل وخاصة منها املتعلقة 

كما جيب على الباعة إشهار األسعار طبقا ملقتضيات   .  ني والرتاتيب اجلاري  ا العملالضرورية طبقا ملا تقتضيه القوان
والنصوص املتممة أو املنقحة له واملتعلق ابملنافسة   1991 جويلية 29املؤرخ يف  1991لسنة  64القانون عدد 

 واألسعار.

حي و ـــه حسـب التشريع الصــــــــــــــــه على أحسـن وجهاممب ضطالعاإلاجر املنتصب ــــــــــــــــــــــالتجيـب على  : 34ال    
 املعمول به و كذلك حسب عرف املهنة .  االجتماعيو املايل و  االقتصادي

   .قانونيا إلجراء عمليات املراقبةتيسري مهمة خمتلف املصاحل اإلدارية املؤهلة التاجر جيب على  : 44ال    

خل و فضاءات املرور من كل ما من شأنه أن  ات و املدا رّ حملافظة على خلو املميتعني على كل  جر ا :  54ال    
 .  نتصابهإ مكانيعطل احلركة داخلها ، كما أنه يلتزم بعدم  اوز حدود 
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أو           ضــرار ابملوقع املســتغلنطاق حدود اللياقة أو اإل عن خارج تصــرفا تصــرفال  التاجر مينع على :64 ال     
 مضخمات الصوت. نني األجوار و جر خاصة استعماليزعج املتساك كان نوعه من شأنه أنإصدار ضجيج مهما  

 المعاليم   ستخالص إ :اسعالب  ا  الت   
الباعة داخل السوق وفق التعريفة احملددة    انتصاب املعاليم املستوجبة عن    استخالصيتوىل املستلزم بنفسه    :   74ال     

يفة املعاليم املرخص للجماعات احمللية يف  املتعلق بضب  تعر  2016مرب بتس 27املؤرخ يف  855ابلقرار البلدي عدد 
 كما يلي بيانه :  استخالصها 

 التعري ة املعاليم املوظ ة

   عن املرت املربع / اليو   0,150 إنت اب الباعة

   عن العربة اجملرورة ابليد  0,100 معاليم حراسة السيارات اب ماكن غري املهيأة

  جترها الدواب عربة اليت  عن ال 0,200

   عن العربة ذات احملرك  0,500

 يف اليو    عن البائع  0,200 البيع ابلتجول  اخ  السوق 

 عن اهلكتولرت الواحد و عملية البيع الواحدة   0,200 املعاليم عن السوائ 

 

املصاحب  للنموذج  قا طب)   على املستلزم تسليم كل  جر وصال، معلوم اإلنتصاب ابلسوق  استخالصو يف مقابل 
 فيه املساحة املستغلة و املبل  املدفوع.   دد( 

هذا وميكن تو يف معلوم خاص للوقوف تضب  تعريفته بقرار من اجمللس البلدي إذا أفضى تطبيق املعلوم العام   
 تتناسب مع مصاريف التصرف يف السوق.  للوقوف إىل مقادير ال

 يع اإلرشادات املفيدة ابإلضافة إىل مصاريفهقابيضه اليومية مع مجسجيل معلى املستلزم مسك دفرت لت : 84ال    
 عليها من طرف البلدية كما يتوىل التصريح  ا لدى القباضة املالية .  االطالعليسهل 
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كما أنه مطالب بتقدمي_ قبل اليوم العاشر من كل شهر _ إىل البلدية قائمة مفصلة يف مقابيضه خالل الشهر السابق  
 ل فصل. حسب ك

 ة      المراقبة الدوري    : لب  ا  العا ر ا 
 

و الرتاتيب و الشرطة البلدية للسهر   االقتصاديةـص البلديـة فريقا يتكون مـن املصاحل الصحية و ختصّ  : 94ال    
 شروط الصحة و السالمة و املنافسة الشريفة و حتديد األسعار .  احرتامدورّي على 

راجعة اليت ميكن أن تقوم  ا البلدية كما يتعهد بتمكينها من  ات املراقبة و املل عمليبتسهي املستلزم يتعهد:50ل   ا
 كل املعلومات و الواثئق الفنية و احملاسبية اليت تطلبها يف إطار مراقبة اللزمة و تنفيذ العقد املربم معه.

 

 المخالف ات و العقوبات   : الب  ا  الحادي  شر 
 

 نظيف السوق تقوم البلدية عوضا عنه بعملية مجع  ص تلزم عن واجباته خبصو يف صورة ختلي املست : 51 ل   ا

 و رفع الفضالت و تتوىل طرح املصاريف املرتتبة عن ذلك من مبل  الضمان املؤمن لدى القابض البلدي . 

تالية  حسب خطورة املخالفة إىل إحدى العقوابت الو  كل خمالفة ملقتضيات هذا الكراس تعرض املستلزم    :  25ال     
 البلدية : اليت يتخذها رئيس

 اخلطية  املالية.  -

 الكتايب. اإلنذار  -

 .التجريـــــــــــــد -

 السوق استغالليف صورة متادي املستلزم يف املخالفات يفسخ العقد حاال و حتل البلدية حمله يف  : 35ال    

 ل النزاعات .س العاصمة ابلنظر يف فصله مصاريف التقاضي النا ة عن فسخ العقد و ختتص حماكم تونو حتمّ  
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  االت فس خ العق د : اني  شر الب  ا  الث   

 :خ عقد اللزمة يف احلاالت التاليةيفس  : 45ال    

 .اللزمة كليا أو جزئيا إىل الغري ثبوت إحالة -

 إليها. التمادي يف املخالفات ر م التنبيه  -

 . ى  تلكاته أو إفالسهصدور حكم بتصفية أمالك املستلزم أو فرض عقلة عل  -

 املستلزم.وفاة  -

  والنصوص التشريعية وعقد اللزمةاإلخالل اباللتزامات احملمولة على صاحب اللزمة مبوجب كراس الشروط  -

  ا العمل.  والرتتيبية اجلاري 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

 



49 
 

 
       ة رو  العا   الش  

 

مالعب     ستغاللإبتعلق  ت  بتة عمومية اركة يف  فنية للمش دارية والإليضب  هذا الكراس الشروط العامة ا  :    ال    ا ول
 مبنتزه السعادة. املضرب لكرة 

 . واملشار إليه بـــ" املستغل "   ابلبتة ز ئولة على الفاكما يضب  الواجبات احملم 

 : التاليةعلى النصوص القانونية  عتماداإراس الشروط ك صيا ة    متت:  2 ال   

 املتعلق ابملنتزهات احلضرية. 2005أكتوبر  03 رخ يفاملؤ   2005لسنة   90عدد  القانون *

املتعلق بضب  شروط وإجراءات اإلشغال الوقيت  2005ديسمرب  26املؤرخ يف  2005لسنة  3329عدد  ا مر*
 ستغالهلا.  منح لزمة إجنازها وإروط وإجراءات وش للمنتزهات احلضرية

 حول املنتزهات احلضرية.  2006جوان 13بتاريخ  16السيد وزير الداخلية والتنمية احمللية عدد  منشور*

واملتعلق ابملصادقة على كراس شروط    2006جانفي    03السيد وزير الشباب والرّيضة والرتبية البدنية املؤرخ يف    قرار *  
 ل طفال والشباب من قبل اخلواص. ضاءات الرتفيهية إحداث الف

  لكرة املضرب مهّيأة إلستغالهلا مالعب  3 عددركة يف البّتة العمومّية تضع البلديّة على ذّمة الرّا بني يف املشا:   3ال    
 (Tennis ) 2   3355ب مزدوج: ملع +  2  1500: 1) ملعب  2   6000قدرها  مجلية  ساحةمبمبنتزه السعادة  
  شريطة اإللتزام بتهيئتها طبقا    PADEL، و ميكن إستغالهلا للعبة  (و حجرات مالبس خضراء  تفصل بينها مساحةو 

 .01حق عددللشروط الفنية احملددة ابملل 

 . البتةاملشاركة يف  معنويةذوات أو خاصا طبيعيني شميكن لكل الرا بني سواء كانوا أ:  4ال    

 توي على :    على املشاركني تقدمي ملف : 5ال    

 : التاليةالواثئق اإلدارية  (1

 (02عدد  )ملحقبطاقة ارشادات حول املستثمر  -    

 لسجل الوطّن للمؤسساتمن ا مضمون -

 لتزام ابجناز املشروع املقدم من طرفه يف صورة فوزه قبل اآلجال القصوى املقرتحة من قبل البلدية. إ -
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 يف عدم اإلفالس. شهادة -

 جتماعي.اإل االخنراط إبحدى صناديق الضمان ل صل من شهادة يفنسخة مطابقة  -

 شهادة إبراء من قبل البلدية.   -

 جمال رّيضة كرة املضرب.مبا يفيد توفر شرط اخلربة يف  هارستظاإل -

 . كراس الشروط  ضى إمضاء معرف به   -

 .(  1.500,000دينار ) ألف و مخسمائة مببل  قدره  وصل خالص الضمان الوقيت -

 قانون األساسي للشركة ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ملمثلها القانوين.نسخة من ال  -

 ستستغرقها قبل اإلنطالق يف اإلستغالل . املدة اليت و  مشروعل لقا ن وصفا مدقّ يتضمّ  عرض فّّن ( 2

   . ر شرط اخلربةإن توفّ  الرّيضية وخاصة كرة املضرب تسيري الفضاءات  جمالتقدمي ما يفيد اخلربة يف    -

 مكانيات البشرية املزمع وضعها على ذمة املشروع.اإل -        

)ملحق  ( 000,00051.)  ألف دينار عشر مسة خبد فتتاحي احملدّ  عن السعر اإليقلّ  ال عرض مايل سنوي ( 3     
 .( 03عدد 

 4220 ديسمرب 31 وتنتهي يف 2020 جانفي 01 يف  تبتد  خبمس سنوات  ستغاللاإلمّدة  دت حدّ :  6ال    
 . يف كل مرة بسنة واحدةابلة للتجديد ق

)   على عني املكان ستغالللإلمعاينة الفضاء املخصص  لعموميةالبتة ا: ميكن لكل را ب يف املشاركة يف  7ال    
 املالعب وحجرات املالبس(. 

كرة  مالعب لستغالل إ بتةال ي تح ترسل العروض يف  رف ال  مل أية عالمة وتكتب عليه عبارة  "  :  8ال    
د آخر  لضب  املركزي وحدّ ا عن طريق الربيد مضمون الوصول أو مباشرة لدى مكتب اإمّ   "مبنتزه السعا ة املضرب

 . العاشرة صباحاعلى الساعة  2019 ديسمرب 19أجل لقبول العروض يوم 

 د.عتماد ختم مكتب الضب  املركزي وتلغي كل العروض الواردة بعد األجل احملدويتم إ

على الساعة العاشرة  9201 ديسمرب 19نعقد بقصر البلدية بتاريخ تروض خالل جلسة عتح اليتم ف:9ال    
 .الظّروف حضورهاصباحا وإبمكان أصحاب نصف الو 
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 اإلجراءات التالية :   إمتامعن طريق رسالة مضمونة الوصول بفوزه  إعالمه الفائز فور يتوىّل  : 01ال    

 . مصاريف بتة بعنوانمن املبل  املعروض % 7 بعد إضافة احتسابهيتم  خالص املبل  السنوي و  •

 اءاتوالعناية ابملساحات اخلضراء للفض احلراسة التنظيف ، ة مصاريف الصيانخالص مبل  املسامهة يف •
 (.  مخس سنوات :ة العقد) عن مدّ  أ   10ب          رة املشرتكة واملقدّ 

 .الوقيت شغالاإلإمضاء عقد  •

ستغالهلا وتبني بدقة مكّوانهتا البيئية مع التعريف  م تضب  فيه املساحة اليت سيتوىل إسلّ حمضر تإمضاء  •
   إبمضائه.

ويف صورة   نوفمرب من شهر  10ستغالل مسبقا يف بداية كل سنة على أن ال يتجاوز يتم دفع معلوم اإل :  11   ال 
 .من قيمة الكراء السنوي عن كل شهر %  1 اوز األجل احملّدد خلالص املعلوم يتم تطبيق خطية مالية قدرها

لدي بعنوان ضمان مايل أو بنكي يتم اسرتجاعها  الباىل القابض       0005 املستغّل دفع مبل  قدره  يتوىّل   :   21ال     
 يف هناية مدة التعاقد. 

 .  إجراءات التعاقد نتهاء إفور  بفتح الفضاء للعموم املستغلّ يلتزم :  31ال    

الفضاء  ستغاللإذن به البلدية من إصالحات ضرورية لضمان حسن أتتنفيذ ما  ملستغلّ : جيب على ا 41ال    
يف اآلجل  ت خالالاإليلتزم املستغل برفع    الشروط املتعلقة حبف  الصحة وإذا واحرتامحلرفاء ة اواحملافظة على سالم

 احملدد تتوىل البلدية التدخل على نفقته.

 عليه واحلوادث و ريها ويتعنّي  خطار احلرائقمن أللوقاية لالزمة ا حتياطات اإل أخذ : جيب على املستغلّ  51ال    
وتوفري عقود التأمني ل شخاص واملعدات   ة من مصاحل الديوان الوطّن للحماية املدينةممسل ية  احلصول على شهادة وقائ

 الرتاتيب القانونية. تضيهقتوالتجهيزات والزوار حسب ما 

  الصاحلو املاء  ستهالك الكهرابء والغاز  ومصاريف إ  مصاريف الرب  ابلشبكات العمومية  لّ ل املستغ: يتحمّ 61ال     
 للشراب.

 

  :  ستغاللاإلروط             ش:    71ال    

 شغال الوقيتاإل   وعقدأن يتعاطى نشاطا أو يضيف أنشطة مغايرة لتلك احملّددة بكراس الشروط    للمستغلّ ميكن  ال    
. 
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  .ىل الغري إحالة الفضاء أو جزء منه إيتوىّل  أن يباشر نشاطه بنفسه وأن ال ستغلّ : جيب على امل 81ال    

السنة املنقضية بداية من السنة يف السنة على أساس معلوم    % 5ستغالل بنسبة  فيع يف معلوم اإل: يتم الرت   19ال     
 . لثانية  ا

للّدين عن  من املبل  اجلملي %1خري بنسبة ب عنه وجواب تو يف خطية أتيرتتّ  ستغاللاإلكل أتخري يف دفع معلوم 
تسعني يوما من  ريخ  النتهاء وم األّول املوايل إلداء من اليء من الشهر وحتتسب مّدة التأخري إبتأو جز  ركل شه

 فيه الدفع.  ىل آخر الشهر الذي متّ الدين إ ستحقاقإ

ل  وحسن تنظيم العمل به كما يتحمّ   ستغالهلا إ  ل املستغّل مسؤولية احملافظة على املساحة املرخص يف: يتحمّ   02ل     ا
احلوادث  ها داخل حدود الفضاء ويكون مسؤوال عنيت يستغلّ ىل مجيع األماكن اله الغري مسؤولية املالك ابلنسبة إ ا

 ة تعاطيه نشاطه. مبناسب جبميع أنواعها اليت يتعرض هلا أعوانه أو الغري

فع مبل  سنوي  دبة ابملساحات اخلضراء والصيانة اسة والتنظيف والعناياملستغّل يف مصاريف احلر يساهم :   12ال    
 الوقيت. إلشغالا عقدتسّلم ومباشرة بعد  االستغاللقبل بداية 

 املستغل.  ايهاليت يفرتض أن  صل عل   األنشطةهذا العقد حمل الرتاخيص الالزمة لتعاطي خمتلف    : ال  لّ   22ل     ا

اليت يقوم  ا أعوان البلدية وكل  ثلي املصاحل    ستثنائية اإليسري عمليات املراقبة الّدوريّة أو  : يتعّهد املستغّل بت  32ال     
وحة للعموم خالل أوقات العمل مع متكني املراقبني من كّل الواثئق الالزمة واملتصلة  ارية املعنّية مبراقبة احملالت املفتاإلد

 ابلنشاط. 

 أو  اري ابملساحة املستغّلة.  شأ للمستغل أي حق عيّنال ين : 24ال    

ى مكوانته البيئية وعلى خمتلف املرافق العمومية د املستغل ابحملافظة على احملي  الطبيعي للمنتزه وعل يتعهّ :  25ال    
 . التدّخل  عليه متكني أعوان الصيانة من والشبكات املتواجدة به كما يتعنّي 

ىل أو إضافة منشآت جديدة ترمي إيزات ابلتجه إصالحاتلدية من تعديالت أو : على املستغل تنفيذ ما أتذن به الب 26ال    
 .حتدث رائق ومن احلوادث اليت ميكن أن حتقيق الوقاية والسالمة من احل

  اإلشغال :  نتهاءإ  :  72ل    ا

السادس من كراس  ما   يتم  ديده طبقا ملقتضيات الفصل املّدة احملّددة نتهاءإبشغال الوقيت للفضاء اإلتنتهى رخصة  
  الشروط.
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املّدة احملّددة هلا بعد إعالم الطرف اآلخر مبوجب   ءنتهاإشغال الوقيت قبل  كن ألحد الطرفني إهناء العمل برخصة اإل: مي  82ال     
 .اإلشغالمّدة    نتهاءإأشهر من  ريخ   6وذلك قبل   ،  مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم ابلبلو 

 :سحب الرتخيص    :  29ال    

  التالية:احلاالت    ية تعويضات يفطالبة  شغال الوقيت ألجزاء من املنتزه دون أن يكون للمستغل احلق يف املاإلتسحب رخصة  

 .يف اآلجال  عدم خالص معلوم الكراء   -1

 .يف اآلجالعدم خالص مبل  املسامهة يف مصاريف الصيانة والتنظيف واحلراسة     -2

 .ىل الغريإجزائه  الفضاء أو أحد أ  ستغاللإإحالة     -3

 .رة املضربمالعب لك ستغاللإالوقيت أو بكراس شروط    لبعقد اإلشغااإلخالل  حد الشروط املنصوص عليها     -4

 .ابلعرض الفّن    قرتاحهاإاحملّددة واليت مت    اآلجاليف   ستغاللاإلعدم الشروع يف     -5

 .موضوع اإلشغال الوقيت  األنشطةسحب الرتاخيص املستوجبة ملمارسة النشاط أو     -6

 .ةمت التنبيه إليها يف اآلجال احملّدد  تخالالاإلرفع  ل  متثالاإلعدم   -7

 : سرتجاع ال ضاءإ : 03ال    

إبرجاع الفضاء يف حالة جيّدة مطابقة حملضر التسليم الذي أمضاه قبل   ستغاللاإلمّدة  نتهاءإعند زم املستغل يلت
للبلدية بعد    ابعة اليت مت تركيزها ابلفضاء تصبح ملكوالتجهيزات التا  ستعماهلا إالشروع كما أن كّل املعدات اليت مت  

 الت أو رهون. حتمّ  ةأيّ  البلدية خالية من ىلإبحالتها إتعويض أو مقابل ويلتزم مّدة الرتخيص دون  نتهاءإ

 .املتعلقة مبمارسة النشاط على املستغل األداءات مل كل حتُ  : 31ال    

 

 

 

 البا  الثاني 
 المضر    بمال ب كرة ة  رو  الخاص  الش  

 .ر على املستغل تكوين مجعية رّيضية جّ :    23ال    

 ل مضخمات الصوت خالل مزاولة النشاط.ستعمار إصدار الضجيج أو إ جّ :  33ال    

 صة للغرضية من نشاطه ووضعها يف أكياس خمصّ تأتيلتزم املستغّل بنظافة املساحة املستغّلة و ميع الفضالت امل : 43ال    
 .ظافةصاحل النحسب مواصفات م
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رسة لنشاطه وجيب عليه املبادرة يلحق ابلعناصر البيئية نتيجة  ا ضررل املستغل مسؤولية كل إتالف أو يتحمّ  : 53ال    
له  الوقيت دون أن  قّ  اإلشغاليتم وضع حّد لرخصة  متثالهإمن قبل البلدية ويف صورة عدم  نتباههإإبزالة املخالفة فور لفت 

 عويضات.يطالب بتأو أن   عرتاضاإل

 .ال ميكن تركيز لوحات إشهارية ابلفضاء املستغل  :  63ال    

خارج أوقات فتح  اليت يسمح بدخوهلا بصفة وقتية د تزويالستثناء عرابت للمنتزه إب الرواديارات ر دخول س جّ  : 73ال    
 .املنتزه للعموم

ة العقليّ   تهموأهليّ عني حبقوقهم املدنية  مستخدمني متمتّ  طريق عن  مباشرة أو  الرّيضياء  ضيتوىل املستغّل إدارة الف   :  83ال     
 ة بصفة منتظمة ومستمرة.فنيّ الة و ة واملاليّ والواثئق اإلداريّ   اتفسية وهو مطالب مبسك امللفّ والنّ 

 ية.ية املدناحلما  طرف مصاحل  مة منمسلّ   األولية  اإلسعافاتجمال    يفديل بشهادة تكوين  أن يُ على املستغل  جيب     :  39ال     

  احلرفاء.عملة  النشطة و خمتلف األ  ينا بصفة دائمة وفق عقد أتمني شامل يغطّ جيب أن يكون الفضاء مؤمّ  :    04ال    

 التدابري الالزمة يف حالة وجود خرق أو إخالل ابلشروط واألحكام الواردة  ذا الكراس.   ختاذإحتتف  البلدية حبق    :  41ال     

 عند إخالل املستغل مبقتضيات هذا الكراس يف :  ختاذهاإمكن ابري املد تتمثل التّ   :  24ال    

 .لفــت النظر  -

 .كتايب  إنـــذار -

 . الوقيت اإلشغالسحب رخصة  -

حقوق كاألصل التجاري أو حق البقاء أو األولوية يف  ديد   يةال ّ ق للمستغّل املطالبة ، مّدة العقد  نتهاءإب : 34ال    
 .د أو متديدهقالع
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       Travaux autorisés pour construire 

                                  un terrain de padel 

 

    
   La construction d’un terrain de Padel passe obligatoirement par les 

étapes suivantes: 

- Le terrassement et l’évacuation des terres. 

- La fabrication de la dalle en béton poreux ou béton plein(incluant 

des pentes pour évacuer l’eau) 

- Le traçage du périmètre de jeu(10m de large sur 20m de long 

divisé par un filet et incluant des lignes de service parallèles à 

celui-ci, distantes de 6,95m, le filet est long de 10m et haut de 

0,92m au niveau des poteaux et 0,88 au centre avec des mailles de 

4,5cm de diagonales.) 

- L’installation de l’armature métallique ( structure métallique en 

acier + cadre grillagé en maille soudée). 

La hauteur sera de 7m minimum sur toute la surface du terrain. 

- La mise en place du verre. 

- L’installation de l’éclairage. 

- La pose du gazon synthétique sablé ou semi sablé.   
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 2ملحق عد  

 بطاقة إرشا ات عامة

 ) شخص معنوي (

 ............................................ اإلس  م اإلجتماعي : ................... 

 الشك  القانوين : ................................................................... 

 .............................................. ... الوكي          : .......................

 ............................................... املقر اإلجتماعي : ..................

 اهلاتف : ........................................................................... 

 ........................................... ... ال اكس : ............................

 ............................................. الربيد ا لكرتوين : ................... 

 رأس املال : ..................................................................... 

 ....................................... ... عد  التسجي  ابلسج  التجاري : .............

 ............................................ املعرف اجلبائي : ..........................

 اإلمضاء واخلتم  
 

 

 شخص طبيعي  

 اإلسم واللقب : ................................................................ 

 ........................................................... ... رقم ب.ت.و : ....

 ........................................................... املهنة : ..............

 العنوان : .......................................................................... 

 ....................................................... ...اهلاتف : ................ 

 ...................................................... املعّرف اجلبائي : .........

 اإلمض             اء
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 3ملح     ق عد  

 لتزا  ابلتأمني اإلت ريح يف 
 

 ............................................ ... إين املمضي أسفله : ..........................

 ــــــــة : ........................................................................ وكيل شركــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مني يشمل د أتمبنتزه الّسعادة إببرام عق مالعب لكرة املضرب  ستغاللإأتعهـد يف صورة فوزي بطلب عروض 

 العملة أو التجهيزات.  أو ابلروادكن أن تلحق ميمجيع املخاطر املمكن حدوثها مبناسبة تعاطي النشاط واليت 

 

 

 

 اإلمضاء واخلتم 
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 4ملحق عد  

 الشرف يف عد  التأثري  ت ريح على
 

 

 ................ ...إين املمضي أسفله : ...................................................

 ............................................. وكيل شركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : ........................ 

 

أصـرّح على شريف  ين ألتزم بعدم تقدمي مباشرة أو بواسطة الغري وعودا أو عطاّي أو هداّي أو أموال قصد التأثري  

 مبنتزه السعادة. مالعب لكرة املضرب  واستغاللراءات طلب العروض املتعلق ب إج يف خمتلف

 

 

 اإلمضاء واخلتم  
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 5ملح ق عد  

 

 عدم الوجود يف وضعية تسوية قضائية  تصريح على الشرف يف عدم اإلفالس أو            

 

 .................. ...ين املمضي أسفله : ........................................إ

 . وكيل شركة : ................................................................... 

 املرمسة ابلسجل التجاري بتونس حتت عدد : ........................................ 

 ................... ...املعني حمل خمابرته بـــــــــــــ : .....................................

 

 أصـرح على شريف  ين لست يف حالة إفالس أو يف وضعية تسوية قضائية. 

 

 

 

 اخلتم   مضاء و اإل
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 6ملحق عد  
 

 مبنتزه السعا ة   مبالعب كرة املضربقائمة يف اإلطار البشري املزمع إنتدابه للعم  
 

 .............................................أين املمضي أسفله : .....................

 .....................وكيل شركة : ....................................................

 .ةمبنتزه السعادمالعب كرة املضرب  أتشرف بتخصيص اإلمكانيات البشرية التالية على ذمة  

 

 املهّم                         ة ةرقم بطاقة التعريف الوطني  اإلس   م واللقب

1-   

2-   

3   

4-   

5-   

6-   

7-   

8-   

9-   

10-   

 

 اإلمضاء واخلتم
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 7لحق عد  م
 ع     رض م     ايل

 
 ............... :...................................................... بلسان القلم السنوي املبلغ

 .......................................................................... : اب رقا  لسنويا  املبلغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلمضاء واخلتم 
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 VI( عة األفراح بقصر الّسعادة كامل أيّام الّسنة :مراجعة معاليم كراء قا 

 على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إبداء الرّأي يف خصوص مراجعة معاليم كراء قاعة األفراح بقصر  املعروض      
وم ـــــــــــــــــــاليّت مّت ضبطها مبقتضى مداولة جملس الّنيابة اخلصوصّية يف دورته اإلستثنائّية لي –الّسعادة كامل أّّيم الّسنة 

ة الّتوقيت ـــــــــــــــــــــــاخلدمات املتعّلقة بقاعة األفراح بقصر الّسعادة و مراجعحول حتسني   2013أكتوبر  10اخلميس 
 وفقا للجدول الّتايل : –الّصيفي و الّشتوي و الّتعريفات 

 المعلوم الموظ ف  ام       ا ي   الموسم  ع/ر
 
01 
 

ماي   10: من  الّ يف 
 أكتوبر .  31إىل 

اإلثنني + الّثالاثء +  
 األربعاء . 

 

1000    

اخلميس + اجلمعة +  
 الّسبت + األحد .

 

1300    

 
02 

نوفمرب   01: من  الّشتاء
 أفريل .  30إىل 

اإلثنني + الّثالاثء +  
 األربعاء + اخلميس . 

 

750    

اجلمعة + الّسبت + 
 األحد . 

 

900    

 

 قرار المجلس البلدي 

 

مراجعة معاليم كراء قاعة األفراح بقصر   بعد الّتداول و الّنقاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على    
اليّت مّت ضبطها مبقتضى مداولة جملس الّنيابة اخلصوصّية يف دورته اإلستثنائّية ليـــــــــــــــــــوم  –الّسعادة كامل أّّيم الّسنة 

حتسني اخلدمات املتعّلقة بقاعة األفراح بقصر الّسعادة و مراجعـــــــــــــــــــــــة الّتوقيت حول   2013أكتوبر  10اخلميس 
 :  للجدول الّتايلوفقا  –الّصيفي و الّشتوي و الّتعريفات 
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 المعلوم الموظ ف  ام       ا ي   الموسم  ع/ر
 
01 
 

ماي   01: من  الّ يف 
 أكتوبر .  31إىل 

اثء +  اإلثنني + الّثال 
 األربعاء . 

 

1000    

اخلميس + اجلمعة +  
 الّسبت + األحد .

 

1300    

 
02 

نوفمرب   01: من  الّشتاء
 أفريل .  30إىل 

اإلثنني + الّثالاثء +  
 األربعاء + اخلميس . 

 

750    

اجلمعة + الّسبت + 
 األحد . 

 

900    

V(   خّولة لرئيس البلديّــــةاإلمتيازات العينيّة الم  ضبط مقدار المنحة الجمليّة و 

 و المصادقة عليه : 
 

املتعلق بتحديـــــــــــــد معايري وضب  مقدار  2018سبتمرب  07املؤرخ يف   2018لسنة  746عدد تطبيقا ل مر احلكومي       
 املنحة اجلملّية و اإلمتيازات العينية املخولة لرؤساء البلدّيت ، 

أنّه " يتوىل اجمللس البلدي عند بداية كل فرتة نيابية املصادقة على  9ىل من الفصل وحيث إقتضت أحكام الفقرة األو     
على   ة ل عضاء احلاضرينــــــــــــــــــــمقدار املنحة اجلملية و اإلمتيازات العينية املخولة لرئيس اجمللس البلدي إبعتماد األ لبية املطلق

لس البلدي " .  هذه األ لبية عن ثلث أعضاء اجملأن ال تقلّ   

ة ــــــــــــــــواملعروض على أنظار السيدات والسادة أعضاء اجمللس البلدي التداول يف املوضوع ، مع العلــــــــم وأنّ بلدي      
اله ،  ـــــــــــــــــــــــــــــذكور أعاملمن األمر  الثالث املرسى تنتمي للصنف الرابع تبعا للمعيارين املنصوص عليهما ضمن الفصل   

 و مها :  
 نتخاابت اإلإجراء يف  ريخ   2014ات املعهد الوطّن لإلحصاء لسنة عدد سكان بلدية املرسى وفقا آلخر إحصائيّ  •

من ذات  ةـــــــــالثاني الفقرة ، وحسب   3الصنف   ضمن   لبلدية، و هو ما يصّنف انسمة(  92.987( : )2018البلدية )
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س املنح  ــــــــــواليت تستجيب ملقتضيات املعيار الثاين بنف 3و  2و   1املنتمية ل صناف ، فإن رؤساء البلدّيت  الفصل
 مهما كان عدد السكان .   4لة للصنف املخوّ 
( مبل  2017ة )ــــــــاملنجزة يف السنة السابقة للفرتة النيابيّ  حجم امليزانية اليت تساوي أو تفوق مقابيضها اإلعتيادية •

10       : 
 

 الحد ا قصى )د(  الحد ا دنى )د(  المنحة الجملية    ناصر 
 2.900 2.400 سيري منحة التّ 

 200 150 ة منحة املسؤوليّ 
 450 420 منحة السكن 

 300 270 مثيل منحة التّ 
، تسند لرئيس البلدية حسب   عالوة على عناصر املنح املشار إليها ابجلدول أعاله :  اإلمتيازات العينية ➢

 ة : ـــــات البلدية اإلمتيازات العينية التاليما تسمح به إمكاني
 خيول 7سيارة و يفية ال تتجاوز قوهتا اجلبائية  -

 ل 360حصص وقود تسند شهرّي :  -

د يف شكل بطاقات شحن بعنوان خدمات هاتفية    100د و    50خدمات هاتفية : مقدار شهري بني   -
. 

 قرار المجلس البلدي 

 

 07املؤرخ يف   2018لسنة  746عدد احلكومي حكام األمر ألالعام تقدمي توضيح توىّل السيد الكاتب                 
املتعلق بتحديـــــــــــــد معايري وضب  مقدار املنحة اجلملّية و اإلمتيازات العينيـــــة املخولة لرؤساء البلدّيت من  2018سبتمرب 

لة لرئيس اجمللس البلدي إبعتماد األ لبية  يازات العينية املخوّ حيث مصادقة  اجمللس البلدي على مقدار املنحة اجلملية و اإلمت
مع الّتذكري بتصنيف بلدية   -ين على أن ال تقّل هذه األ لبية عن ثلث أعضاء اجمللس البلدي  املطلقة ل عضاء احلاضر 

 -ألمر املذكور أعاله  من ا  الثالثضمن الصنف الرابع حسب الفصل     ةــــحجم امليزانيو  عدد سكان  املرسى طبقا ملعياري  
اإلمتيازات    و(    مثيلمنحة التّ و    كنمنحة السّ ،    ة املسؤوليّ منحة    ،سيريمنحة التّ )من حيث عناصر املنحة اجلملية    و ،  

 . و بعد الّتداول ، صادق مجيع أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على :  س البلديةـــــــــــــلة لرئية املخوّ العينيّ 
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 ابلّنسبة ملختلف عناصر املنحة اجلملّية :  ق ى احلّد ا إعتماد  •

 ،    2.900:  منحة التسيري  ▪

   ،  200:  منحة املسؤولية  ▪

   ،  450:  منحة السكن ▪

   .  300:  منحة التمثيل ▪

 تتمّثل يف :   إمتيازات عينّيةمنح السيد رئيس البلدية  •

 ل ، 360حصص وقود تسند شهرّي :  ▪

 حن بعنوان خدمات هاتفية . د يف شكل بطاقات ش  100مبل  شهري قدره  ▪

 
IV( 2022- 2020 منح المساعدات غير الموّظفة للفترة المصادقة على إتّفاقية  : 

واملتعّلق بضب  شروط إسناد القروض    2014سبتمرب    30املؤرخ يف    2014لسنة    3505طبقا ل مر عدد  
، مّت إبرام إتفاقية   ه الّتطبيقيةومنح املساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية ومجيع نصوص

بني صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية وبلدية املرسى موضوعها ضب  التعهدات اُلمتبادلة بني الطرفني يف 
 طبقا ل مر املشار إليه أعاله .  2022-2020خالل الفرتة  صول على املساعدات  ري املو ّفة تطبيق إجراءات احل

   .املصاحبة(  سخةه اإلتّفاقية )النّ ذالبلدي املصادقة على ه لسار أعضاء اجملواملعروض على أنظ   
 

 قرار المجلس البلدي 
 

فاقية بني صندوق القروض إبرام إتّ   صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على  بعد الّتداول و الّنقاش ،
لة بني الطرفني يف تطبيق إجراءات ومساعدة اجلماعات احمللية وبلدية املرسى موضوعها ضب  التعهدات اُلمتباد

املؤرخ  2014لسنة  3505طبقا ل مر عدد  2022-2020خالل الفرتة احلصول على املساعدات  ري املو ّفة 
املتعّلق بضب  شروط إسناد القروض ومنح املساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة  2014سبتمرب  30يف 

 ية. مجيع نصوصه الّتطبيق واجلماعات احمللية 
IIV( مختلفات : 

 
 تجديد إحداث لجنة غير قاّرة لتسوية وضعيّات البناءات المخالفة : ❖
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املصادق عليه خالل الّدورة العاديّة الثّالثة    - من الّنظام الّداخلي جمللس بلدية املرسى    93الفصل  تطبيقا ملقتضيات      
ميكن للمجلس "   اليّت تنّص على : – 2018 نوفمرب 14املنعقدة بتاريخ األربعاء  2018للمجلس البلدي لسنة 

تُعهد هلا القيام مبهّمة تتمّثل يف  سقرتاح من رئيس اجمللالبلدي أن  دث جلاان مؤقتة كلما دعت الضرورة إىل ذلك إب
د اجمللس عدد و دّ  . ال تتجاوز الثالث أشهر يف أقصى احلاالت قابلة للّتجديد مرّة واحدة دراسة مواضيع حمّددة ملّدة 
" ، مّت إحداث "جلنة  ري قارّة لتسوية وضعّيات البناءات املخالفة" مبقتضى القرار البلدي  نهم.أعضاء هذه اللجان ويعيّ 

و حيث أّن مّدة الّلجنة  اوزت الّثالثة أشهر األوىل و الثّانية ، و حيث أّن  ،    2019جانفي    15املؤرّخ يف    29عدد  
، و حيث يتطّلب البّت هنائّيا يف خمتلف امللّفات املتعّلقة بتسوية وضعّيات البناءات    املهّمة املوكولة  للّلجنة   تنته بعد

القصوى املمنوحة للّلجنة للعمل و دراسة خمتلف هذه امللّفات ، و حيث يقتضي الفصل   مّدة أطول من املّدة    املخالفة
دراسة املسائل اليت  ستيفاءإري القارة مبجرد تنتهي صالحية اللجان  من الّنظام الّداخلي جمللس بلدية املرسى : "  95

 "،  .يف إطار املدة احملددة إلحداثها  أحدثت من أجلها وإيداع تقاريرها
الّلجنة  ري القارّة اخلاّصة بتسوية وضعّيات البناءات    ديد قراراملعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي           
، وذلك حّّت يتسىّن هلا إستكمال دراسة امللفات العالقة و  للّتجديد قابلة   رير الث أشهال تتجاوز الثّ  ملّدة املخالفة 

 إهناء مهامها يف أفضل الظّروف . 
 قرار المجلس البلدي 

 

الّلجنة  ري القارّة    ديد قرارعلى  بعد الّتداول و الّنقاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون  
قابلة للّتجديد ، وذلك حّّت    ريال تتجاوز الثالث أشهر  ملخالفة ملّدة اخلاّصة بتسوية وضعّيات البناءات ا

 . يتسىّن هلا إستكمال دراسة امللفات العالقة و إهناء مهامها يف أفضل الظّروف
 

حدثة بمقتضى القرار  لجنة تسوية وضعيّات البناءات المخالفة مقترحاتإبداء الّرأي في  ❖  الم 

 :  2019انفي ج 15 المؤّرخ في 29البلدي عدد 
 

 ة  ــ"جلنة  ري قارّة لتسوي، رئيس البلديّة سرد ما آلت إليه جلسات جلنة  معز بوراويتوىّل السّيد      
   2019جانفي  15ي ـــــاملؤرّخ ف 29مبقتضى القرار البلدي عدد احملدثة وضعّيات البناءات املخالفة" 

 و املتمثّلة يف ما يلي :   مقرتحات  من
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 المقتر ات                        المخالفة / المش ل                         صا ب الملف 
 

مسري ذايب وكي   السيد 
 شركة"مرسى موضة"

 

موضوع الرسم العقاري   1970ترسيم العقار املشرتى من البلدية سنة  -
تونس بسبب بقاء جزء منه على ملك ديوان إحياء أراضي    89038عدد  

  1995قار مبقتضى مثال التهيئة العمرانية لسنة  وادي جمردة وتغيري صبغة الع
 .  2005ليصبح منطقة خضراء، إقرار الصبغة يف مثال التهيئة لسنة 

ورخصة توسعة    1972احلصول على رخصة بناء معمل على معىن قانون    -
 املعمل.: إ الق 1993سنة 
متت إقامة بناية  ري مكتملة على كامل مساحة العقار املقدرة بتسعة   -
 ختصاصات. ض إجناز مركب  اري ضخم متعدد اإلف مرت مربع بغر آال

 الطلبات: ✓
اإلمضاء على مشروع الكتب التكميلي املزمع إبرامه بني وزارة أمالك   •

 ى موضة". الدولة والشؤون العقارية وبلدية املرسى ووكيل شركة "مرس
سياحي و اري    رّيضي،  الرتخيص يف إجناز مشروع منوذجي ثقايف، •

موطن شغل من أصحاب  3000مليار ويوفر عدد  100بكلفة 
 الشهائد العليا من أبناء اجلهة و ري ذلك.  

خبصوص التجاوزات املتعلقة قرتح إ:العام   ال اتب   السيد  -
العقار  أن ال يتم هدم املساحات املخالفة  ستغاللبضارب إ

ستغالهلا من قبل البلدية كمشروع رة بثلث البناية بل يتم إواملقدّ 
خاصة وأنه متت ،ر موارد قارة للميزانية ح يوفّ مشرتك ومرب

تسوية الوضعية العقارية بصفة هنائية ومازالت إجراءات مراجعة 
 مثال التهيئة   تصل مراحلها النهائية. 

قرتح إجناز املأوى على قطعة األرض احملاذية للمشروع إ كما
ل السيد ذّيب بتكلفة واليت هي على ملك البلدية وأن يتكفّ 

ا يسمح بتوفري موارد إضافية  ستغالله مبقابل  ّ ملأوى وإهتيئة ا 
نجز املأوى ابلطابق حتت أرضي  أن يُ  شرطللميزانية لكن 

(sous solوت )  على مستوى األرض.تم هتيئة مساحة خضراء 
انت املشروع أن ترتكز مكوّ قرتح : إالسيد  ياض الزهار  -

 رّيضية ثقافية ترفيهية.   أساسا ذات صبغة 
ه يف صورة عدم إجناز مأوى ابلشروط اليت وردت يف  قرتاح أنمع إ

م على صاحب املشروع  فإنه يتحتّ  ،  مقرتح السيد الكاتب العام
 ختصيص جزء كبري من الطابق األرضي كمأوى للسيارات. 
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مع هتيئة حمطة حافالت عصرية لكي يتم التخفيف من كثافة  -
  اه مدينة املرسى. يف إ احلركة املرورية

واجهة البناية مبا يتماشى وطبيعة املنطقة ومجاليتها    إعادة هتيئة-
 حجمها. خاصة أن البناية تتميز بكرب 

 

إجناز مأوى على قطعة  إىل أنّ  نّبه : السيد خالد  يبو  - 
ولتفادي ، ب مشكل مروري األرض الراجعة للبلدية قد يسبّ 

 ستعمال اجلهة اخللفية للبناية لتسهيل حركة املرور . إقرتح إذلك 
تعديل املشروع املقرتح من مالك العقار والرتكيز على  ضرورة -

رتفيهي ويوافق السيد الزهار  الثقايف وال اجلانب الرّيضي، 
خبصوص فكرة حتسني واجهة املشروع نظرا ملوقعه كمدخل مهم 

 ملدينة املرسى. 
املقرتحات السابقة تتكامل فيما  رأى أّن  :  السيد  عز بوراوي  -

يف هتيئة مأوى سيارات يتماشى وحجم   و أيّد احلّل املتمّثلبينها  
التقيد مبكوانت املشروع آنفة  ، كما أيّد  البناية وطبيعة املشروع 

 الذكر.
العقار والعلو  ستغاللالتجاوز على مستوى ضارب إ أنّ إعترب  -

ميكن تقييمه ويكون التعويض عنه مبقابل مايل أو عيّن خاصة  
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ثال التهيئة  أن كل هذه التجاوزات تدخل حتت طائلة خمالفة م
 احلايل يف حني أن إجراءات مراجعته مازالت جارية. 

على أن احللول املقرتحة يف  أّكدت : السيدة هاجر بو ديبة -
 مستوى التنازالت على ر إىلإطار التسوية ال جيب أن تنحد

حرتام الرتاتيب اجلاري  ا العمل من نسبة إشغال  حساب إ
 األرض والعقار والعلو.

 

وعبد   ر ا خوان حممد كي
 ال تاح  بيش 

 عدم طلب ترخيص هلدم البناية السابقة.  -
 .الشروع يف حفر دهليز دون احلصول على ترخيص -
فيال( مع البناية املنجزة) مقهى   عدم تطابق مطلب رخصة البناء) بناء -

 . وحمالت  ارية(
 .املطلوب: تسوية الوضعية بتغيري الصبغة ✓

 منشورة من إرجاء النظر يف هذا امللف نظرا لوجود قضاّي -
 الطرفني لدى احملكمة اإلدارية. 

رتداد حرتام مسافة اإلهناك شكاية من األجوار )عدم إ -
 .والضجيج(

على حرمة امللك العام للطرقات )سيارات  عتداءهناك إ -
 . رابضة على حافة طريق مرقمة...(

 .مت منحه رخصة بناء حمل سكىن - سليم بن من ور السيد 
 . يامه بتغيري الصبغة خالف مقتضيات الرخصة مع ق -

 
 
 

الصلح وتسوية الوضعية ألنه يصعب : قبول مبدأ املقرتح
أن يقوم يف املقابل  علىرار هدم البناية وتنفيذه لكن ختاذ قإ

 إبجناز: 
 . سوق بلدي يومي✓
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 . ستغالل امللك العمومي البلدي بدون ترخيص إ -

ابق إعادة هتيئة الدائرة البلدية حبي الرّيض وبناء روضة ابلط✓
 السفلي.

 (.maison des femmes)بناء مقر للنساء ✓
ض لعدم على مقرتح التعوي السيد  عز بوراويعرتض إ -

سمح مبثل هذه  ستثنائي يوجود إطار قانوين عام أو إ 
 ستشارة احملكمة اإلدارية يف الغرض.اإلجراءات، ويقرتح إ

تو يف معلوم إشغال وقيت  ستغالل الرصيف:ابلنسبة إل -
 اجلاري  ا العمل. وفقا للرتاتيب
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