
 

     الجمهورية التونسية         
 وزارة الشؤون المحلية و البيئة 

 بلديـة المرسـى 
 كتابة المجلس  

 جلسة المجلس البلدي المحضر الجملي ل 
2019لسنة    اإلستثنائية في دورته    
2019ديسمبر    26  الخميس المنعقدة يوم    

 

بقصر البلدية  بعد الزوال اخلامسةعلى الساعة  2019ديسمرب  26 اخلميسإنعقدت يوم 
  رئيس البلدية ،    عز بوراوياملالسيد  برائسة    2019جلسة اجمللس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة  

تطبيقا ملا   إستدعائهمو السادة أعضاء اجمللس البلدي و املذكورين الحقا بعد  و حبضور السيدات 
املتعّلق مبجلة اجلماعات   2018ماي    09يف  املؤرّخ    2018لسنة    29يقتضيه القانون األساسي عدد  

 احمللية، ووفقا للنص التايل: 

 إستدعـــــــــــــــــــــــــــــاء  .   املوضوع : 

  2019لسنة   ، أتشرف إبستدعائكم حلضور جلسة اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائية  بعـــــــــــــــــــــــدو     
،  ( بقصر البلدية 17.00على الساعة اخلامسة بعد الزوال )  2019ديسمرب    26املزمع عقدها يوم اخلميس

 وذلك  للّتداول يف جدول األعمال الّتايل : 
 .2020ستثمار الّتشاركي لسنة املصادقة على برانمج اإل (1
 يانة . الثي للصّ ط الثّ إعداد وتنفيذ املخطّ  (2
 .  2020كوين لسنة ابلتّ  صّ دعم القدرات : برانمج العمل اخلانوي لالربانمج السّ  (3
 تنقيح معلوم اإلشهار .  (4
 لني على مستوى شارع احلبيب بورقيبة . إعادة تنظيم منطقة املرتجّ  (5
 ة ملدينة املرسى . هيئة العمرانيّ املصادقة على مثال التّ   (6
 ة ملدينة املرسى . هيئة العمرانيّ ة جديدة ملثال التّ اإلذن إبنطالق مراجعة جزئيّ  (7
 



 

ــؤون ➢          السيد إلياس كشك               - ــة الشــــــ ــيس جلنــــــ ة، رئــــــ ــّ ــيس البلديــــــ ــاعد رئــــــ ــة             مســــــ املاليــــــ
 ، التصّرفو متابعة  و اإلقتصاديّة

 ، مساعدة رئيس البلدية جورياالسيدة لطيفة التّ  -
 ،  مستشار، رئيس دائرة املرسى الرايض السيد حممد شراد -
 اآلنسة إميان الفهري -

 
 

                       السيد رؤوف الشّنويف -

ــاركية  واحلوكمـــــة  ــة التشـــ ــة الدميقراويـــ ــة جلنـــ ــارة، رئيســـ مستشـــ
 ، رئيسة دائرة سيدي داود  ، املفتوحة

 ، و الرايضة مستشار، رئيس جلنة الطفولة و الشباب 
 ، دائرة املرسى املدينة، رئيسة  مستشارة عائشة املهرييالسيدة  -
مستشــــــــــارة، رئيســــــــــة جلنــــــــــة الشــــــــــؤون اإلداريــــــــــة و إســــــــــداء                                           السيدة رمي احلشيشة     -

  ، اون الاّلمركزياخلدمات و التع
ــّ ة اإلجتماعيـــــــّ ؤون مستشـــــــار، رئـــــــيس جلنـــــــة الشـــــــّ  السيد سليم الزلطين -  غلو الشـــــ

 ، وفاقدي السند و حاملي اإلعاقة
 ، ةـــحة و البيئظافة و الصّ مستشار، رئيس جلنة النّ  السيد قيس النيقرو -
 ، قييمو التّ   واصلمستشار، رئيسة جلنة اإلعالم و التّ  السيدة مىن املطهري -
ــارة السيدة روضة الزاوشي رزق اّلّل     - ــة  مستشـــــــ ــة ، رئيســـــــ ــة و الرتّ الفنـــــــــون و الثّ جلنـــــــ ــة قافـــــــ           بيـــــــ

 ، عليمو التّ 
 رئيسة جلنة شؤون املرأة و األسرة ،مستشارة ،                           السيدة نبيلة محزة -
 ، ةـّـهيئة العمرانيمستشار، مكّلف بلجنة األشغال والتّ  السيد حمّمد الطيب املهريي        -
 مستشار، السيد حممد نبيل صاحب الطّابع     -
 مستشار، السيد حممد التيجاين بوعزيز          -
 هاجر مطري  ةالسيد -
 بن احلاج  أيّوب السيد  -
                                                  السيد خالد شيبوب                       -

 مستشارة ،
 مستشار ،
 مستشار .

 



 

 
 :وتغّيب بعذر

  ، املساعدة األوىل لرئيس البلدية                   اآلنسة مىن خالص   -
 السيدة فرايل مسرية بوزيري -
  اآلنسة زهور قريرة -
                             السيد حممد ضياف الدريدي  -

 ، مساعدة رئيس البلدية ➢
 ، رئيسة دائرة البحر األزرق، مستشارة  ➢
 ، مستشار، رئيس دائرة قمرت  ➢

مستشــــــار، رئــــــيس جلنــــــة املســــــاواة و تكــــــافؤ الفــــــرص  السيد فارس العّياشي                  -
 ، بني اجلنسني

  مستشار، ➢ د سليم احملرزيالسي -
 ، مستشارة ➢ السيدة سهام عز الّدين                -
 السيد عياض الزهار -
 اآلنسة راقية الغريب  -
                                       السيد أمحد ريزا                       -

 مستشار،
 مستشارة ،
 مستشار ،

 .مستشار ➢ السيد أمين بن مسعود             -
 ➢  

 :جلسة اجمللس البلدي كما حضر

 ، السيد الكاتب العام للبلديّة -

 ، املكلفة بكتابة اجمللس -

 ، السيدة القابض البلدي -

 بعض املواونني . -

،  عـز بـوراوياملالـ  إفتتحهـا السـيد  2019لسنة  اإلستثنائّيةجلسة اجمللس البلدي يف دورته  إنعقدت 
 : قاشداول و النّ  عرض جدول أعمال اجللسة للتّ ، مرحّبا جبميع احلاضرين. إثر ذلك توىّل  رئيس البلدية 

 

 



 

 
I) 2020 المصادقة على برنامج اإلستثمار الّتشاركي لسنة. 
II)  ّيانة .الثي للصّ الثّـ ط  المخط 
III)   ّ2020 كوين لسنةنوي لدعم القدرات : برنامج العمل الخّاص بالتّ البرنامج الس  . 
IV) . تنقيح معلوم اإلشهار 
V)2020  الّترفيع في الّسعر اإلفتتاحي إلستغالل الّسوق األسبوعّية بالمرسى الّرياض لسنة.  
VI) منقوالت الّتي زال اإلنتفـاع بها  تكوين لجنة لطرح ال. 
VII )  مبالغ ماليّةإسترجاع  . 

 VIII ). إعادة تنظيم منطقة المترّجلين على مستوى شارع الحبيب بورقيبة 
IX  )ة لمدينة المرسى .هيئة العمرانيّ مثال التّ صبغة منطقتين بمشروع    غييرت 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I )   2020الّتشاركي لسنة    برنامج اإلستثمار   على   المصادقة : 

و بعد إستيفاء إجناز مجيع   2020يف إوار تنفيذ منهجّية إعداد برانمج اإلستثمار الّتشاركي البلدي لسنة       
ة ــــــــشخيص الفيّن و املايل و عقد اجللسة العاّمة الّتشاركية األوىل و جلسة املناوق العامّ تّ األعمال الّتحضريية و ال

ة الثّانية ، املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املصادقة على برانمج اإلستثمار  لّتشاركياالعاّمة و اجللسة 
 . 2020 الّتشاركي لبلديّة املرسى لسنة

  



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 قرار المجلس البلدي 
 

 :  حسب األولويّة و يف حدود اإلعتمادات ووفقا للجدول الّتايل  2020صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على برانمج اإلستثمار الّتشاركي البلدي لسنة    بعد الّنقاش ،       
 
 

 



 

 
 



 

 

 



 

 



 

 
 

 



 

 
 





 



 

 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 
 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

II )   ّة : ــــ يان ي للصّ ــــــ ث ط الثالّ المخط 

يف إوار تنفيذ برانمج الّتنمية احلضرية و احلوكمة احمللية و تطبيقا للقرار املشرتك لوزير الّشؤون حمللّية و البيئة           
املتعلق بضبط مقاييس تقييــــــــــــــــــم أداء اجلماعات احمللية الذي يقتضي  2018ديسمرب  25ووزير املالّية املؤرخ يف 

ن شأنه حتسني اخلدمات ـــــــــاإلنتقال من نظام يهدف لتحقيق نتائج كمية إىل نظام يهدف للرفع من األداء م
ّطط الّثالثي للّصيانة كما هو ُمبنّي ى املخـــــــــــــدي املصادقة عل ل بعروض على أنظار أعضاء اجمللس الللمواون، امل

 ابجلداول الّتالية : 
 

 بحساب د         

السنـة                                       

 2021 2020 2019 اإلعتمادات

 :اإلعتناء بالبنايات1ف ف  10ف  02.201الفصل 

 60,000 40,000 40,000 التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( اإلعتمادات

     19,330 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 :تعهد و صيانة وسائل النقل 2ف ف  10ف  02.201الفصل 

 230,000 220,000 230,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     90,239 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 :تعهد و صيانة المعدات و األثـاث3ف ف  10ف  02.201الفصل 

 60,000 50,000 30,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     11,447 التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*( اإلعتمادات

 : تعهد و صيانة معدات خصوصية 4ف ف  10ف  02.201الفصل 

 460,000 440,000 430,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     338,222 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 :نفقات الصيانة الخاصة باإلعالمية 3ف ف  19ف  02.201الفصل 

 50,000 50,000 40,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(
     6,880 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 :اإلعتناء بالتنوير العمومي32ف  02.202الفصل 

 150,000 100,000 90,000 التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( اإلعتمادات

      82,485 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(
 :اإلعتناء بالطرقات و األرصفة1ف ف  34ف  02.202الفصل 

 65,000 55,000 45,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     43,600 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(



 

 :اإلعتناء بحركة المرور و تنظيمها1ف ف  36ف  02.202الفصل 

 30,000 20,000 20,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     9,726 التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*( اإلعتمادات

 :اإلعتناء بالخنادق و شراء أجهزة صغيرة 38ف  02.202الفصل 

 3,000 2,000 2,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     0 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 :اإلعتناء بالنافورات1ف ف  40ف  02.202الفصل 

 15,000 5,000 15,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     0 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 بالحدائق و النباتات و شراء معدات صغيرة : :اإلعتناء 44ف  02.202الفصل 

 300,000 160,000 160,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     121,655 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 :اإلعتناء بالشواطئ 45ف  02.202الفصل 

 150,000 175,000 150,000 التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( اإلعتمادات

     112,532 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 :صيانة المنشآت و التجهيزات الرياضية 46ف  02.202الفصل 

 70,000 60,000 60,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     51,286 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 :اإلعتناء بالمحالت الدينية 1ف ف  23ف  03.302الفصل 

 3,000 3,000 3,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     0 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 صيانة و تعهد للبنايات اإلدارية :أشغال 6ف  06.603الفصل 

 370,000 370,000 720,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     394,435 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 :أشغال صيانة و تعهد لإلنارة 4ف 06.610الفصل 

 500,000 150,000 355,103 التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( اإلعتمادات

     264,728 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 :أشغال صيانة و تعهد لتطهير3ف 06.612الفصل 

 1300,000 900,000 500,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

      28,203 التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*( اإلعتمادات

 

 

  



 

 :أشغال صيانة و تعهد الطرقات و المسالك3ف 06.613الفصل 
 

 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(
500,000 1600,000 800,000 

     333,125 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 :تهيئة و صيانة المقابر 5ف 06.614الفصل 

 200,000 435,605 430,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     199,982 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 : المساحات الخضراء و مداخل المدن06.615الفصل 

 1000,000 1.000.000 750,000 التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( اإلعتمادات

     195,585 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 : بناء و تهيئة المنشآت الرياضية 4ف 06.616الفصل 

 500,000 2020,000 1845,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     93,67 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 : بناء و تهيئة رياض األطفال6ف 06.616الفصل 

 200,000 330,000 330,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     0 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 )بناء و تهيئة األسواق قتصاديةاإلالمنشآت ذات الصبغة  ء و تهيئةبنا :06.617الفصل 

 و األحياء و المحالت التجارية( 

 600,000 890,000 710,410 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     49,976 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

    

 قرار المجلس البلدي  
 

 املخّطط الّثالثي للّصيانة كما هو ُمبنّي   بعد الّنقاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على                  
 ابجلداول الّتالية :              

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 بحساب د         

السنـة                                       

 2021 2020 2019 اإلعتمادات

 :اإلعتناء بالبنايات1ف ف  10ف  02.201الفصل 

 60,000 40,000 40,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     19,330 التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*( اإلعتمادات

 :تعهد و صيانة وسائل النقل 2ف ف  10ف  02.201الفصل 

 230,000 220,000 230,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     90,239 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 :تعهد و صيانة المعدات و األثـاث3ف ف  10ف  02.201الفصل 

 60,000 50,000 30,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     11,447 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 تعهد و صيانة معدات خصوصية : 4ف ف  10ف  02.201الفصل 

 460,000 440,000 430,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     338,222 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 :نفقات الصيانة الخاصة باإلعالمية 3ف ف  19ف  02.201الفصل 

 50,000 50,000 40,000 التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( اإلعتمادات
     6,880 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 :اإلعتناء بالتنوير العمومي32ف  02.202الفصل 

 150,000 100,000 90,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

      82,485 التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*( اإلعتمادات
 :اإلعتناء بالطرقات و األرصفة1ف ف  34ف  02.202الفصل 

 65,000 55,000 45,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     43,600 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 :اإلعتناء بحركة المرور و تنظيمها1ف ف  36ف  02.202الفصل 

 30,000 20,000 20,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     9,726 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 بالخنادق و شراء أجهزة صغيرة :اإلعتناء 38ف  02.202الفصل 

 3,000 2,000 2,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(
 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 

 
 

0 
    

 

 



 

  :اإلعتناء بالنافورات1ف ف  40ف  02.202الفصل 
 15,000 5,000 15,000 التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( اإلعتمادات

     0 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 :اإلعتناء بالحدائق و النباتات و شراء معدات صغيرة : 44ف  02.202الفصل 

 300,000 160,000 160,000 التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( اإلعتمادات

     121,655 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 :اإلعتناء بالشواطئ 45ف  02.202الفصل 

 150,000 175,000 150,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     112,532 التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*( اإلعتمادات

 :صيانة المنشآت و التجهيزات الرياضية 46ف  02.202الفصل 

 70,000 60,000 60,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     51,286 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 :اإلعتناء بالمحالت الدينية 1ف ف  23ف  03.302الفصل 

 3,000 3,000 3,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     0 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 :أشغال صيانة و تعهد للبنايات اإلدارية 6ف  06.603الفصل 

 370,000 370,000 720,000 التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( اإلعتمادات

     394,435 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 :أشغال صيانة و تعهد لإلنارة 4ف 06.610الفصل 

 500,000 150,000 355,103 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     264,728 التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*( اإلعتمادات

 :أشغال صيانة و تعهد لتطهير3ف 06.612الفصل 

 1300,000 900,000 500,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

      28,203 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 صيانة و تعهد الطرقات و المسالك :أشغال3ف 06.613الفصل 
 

 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(
500,000 1600,000 800,000 

     333,125 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 :تهيئة و صيانة المقابر 5ف 06.614الفصل 

 200,000 435,605 430,000 التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( اإلعتمادات
 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 
  

199,982 
    

 

 



 

 : المساحات الخضراء و مداخل المدن06.615الفصل 

 1000,000 1.000.000 750,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     195,585 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 : بناء و تهيئة المنشآت الرياضية 4ف 06.616الفصل 

 500,000 2020,000 1845,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     93,67 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 : بناء و تهيئة رياض األطفال6ف 06.616الفصل 

 200,000 330,000 330,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     0 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 )بناء و تهيئة األسواق قتصاديةاإلبناء و تهيئة المنشآت ذات الصبغة  :06.617الفصل 

 األحياء و المحالت التجارية(و  

 600,000 890,000 710,410 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     49,976 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

    

  
 

   

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 
 



 

III )   2020كوين لسنة  برنامج العمل الخّاص بالتّ   نوي لدعم القدرات : لبرنامج السّ ا : 

املندرج ضمن برانمج الّتنمية   2020نوي لدعم القدرات للبلدايت لسنة يف إوار إعداد الربانمج السّ    
  البلدي لساجملنوي على أنظار احلضريّة واحلوكمة احمللّية ، وحيث أّن البلدية مطالبة بعرض برانجمها السّ 

 :  كوين لفائدهتاقائمة يف مواضيع التّ  اننتضمّ ية املرسى ببلديّ  نيخاصّ جدولني ، املعروض   للمصادقة عليه
 

 

 عدد المدعوين المقترحين  الموضوع  ع/ر 

01 PARC    7 البلدي   يط اإلستثمارتنفيذ المخط 

02 PARC   9 راء على الخط راء العمومي والش  حوكمة الش 

03 PARC   6 مجهود البلدية في مجال النظافة 

04 PARC   5 يانة الثي للص  ط الث  إعداد وتنفيذ المخط 

05 PARC   2 فاذ إلى المعلومة  الن 

06 PARC    2 تحليل وإعتماد بطاقات الوصف الوظيفي 

07 PARC 3   المخط ط الت قديري للمهن والكفايات 

08 PARC 1   المصن ف المرجعي للمهن والمقاربة بالكفايات إعتماد 

09 PARC   7 تعبئة الموارد 

10 PARC   4 تطهير الد يون 

11 PARC    9   ةتقييم أداء الجماعات المحلي 

11:    عدد المواضيع المتقرحة  55:  مجموع المشاركين     

  

 

 

 



 

الرّمز حسب   الّنشاط  المجال 
 الّدليل 

المشروع أو  
 الّنشاط المعني 

تكوينه   إسم و لقب المنتفع  تاريخ بداية التدّخل 
 األكاديمي 

اإلدارة أو  
 المصلحة 

 األولوّية األولى                                                                                                     
حتليل املديونّية و إقرتاح برانمج لتطهري الّديون و متابعة  الّدميومة 

 تنفيذه 
D3  -----  عائشة الّزعلوين - 2020جانفي 

 سلوى خبروف -
 حياة اجلويين  -
 بن حممودهند  -
 منال الدرويش  -

 جامعي 

 ( األستاذيّة) 
 إدارة الّشؤون اإلداريّة العاّمة 

 األولويّة الثـّانية                                                                                                  
وضع برانمج إستخالص و تنمية موارد البلديّة ومتابعة   الّدميومة 

 تنفيذه 
D4      -----  عائشة الزعلوين - 2020 جانفي 

 منري الرّازقي -
 مّكي الورداين  -
 لطيفة بن علي -
 سارة املختار  -

 جامعي 

 ( األستاذيّة) 
 إدارة الّشؤون اإلداريّة العاّمة 

 األولويّة الثـّالثة                                                                                                   
إعداد جرد للممتلكات املنقولة و العقاريّة ووضع برانمج  الّدميومة 

 لصيانتها 

 

F6       
     ----- 

 رفيقة يعقويب  - 2020جانفي 
 ثراي الشريف  -
 حرزيّل هدى  -

 

 جامعي 

 ( األستاذيّة) 
 مصلحة الّشؤون القانونّية 

   و الّنزاعات    

 حنان احللفاوي  -
 شكري اجلالصي -

 قسم اجلرد و املغازة جامعي 

 قرار المجلس البلدي 

وف  2020كوين لسنة برانمج العمل اخلّاص ابلتّ  ،نوي لدعم القدرات لربانمج السّ صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على ا بعد الّنقاش ،     





 

 

VI )   : تنقيح معلوم اإلشهار 
 

عريفة الدنيا  التّ الّذي حّدد  2016جوان  13 املؤرّخ يف 805إىل األمر احلكومي عدد  ستناداإ       
   لإلشهار 

  2016نّيابة اخلصوصّية يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة لس الضبط جم،   د 500بـــــــــــ  والقصوى  د 20 بـــــــــ
و الّ  مّت بياهنا ضمن  املعاليم املرّخص للجماعات احمللّية يف إستخالصها 2016أوت  24املنعقدة بتاريخ 
املتعّلق مبراجعة املعاليم املرّخص للجماعات احمللّية   2016 سبتمرب  27 املؤرّخ يف 855عدد القرار البلدي 
 حيث مّت إعتماد الّتعريفتني الّتاليتني :   ،يف إستخالصها

 ،   (Enseignes Lumineuses)ة سبة للعالمات اإلشهاريّ ابلنّ  : نةيف السّ  / 2م/د30*    

 . ( (Panneaux Publicitairesة وحات اإلشهاريّ سبة للّ ابلنّ  : نة يف السّ  /2م/د 500*  
ل  ــــف من قبعلوم اإلشهار املوظّ حول م- 2018فيفري   28د وايل تونس بتاريخ  ملراسلة السيّ وتبعا       

 الّ   -مةرقات املرقّ ة وابلطّ ة ابملناوق البلديّ  تركيز لوحات إشهاريّ ت على شركات اإلشهار ال  تتوىّل البلدايّ 
 ة عند "ضبط تعريفة مناسبة ملعلوم اإلشهار وتفادي كلّ ة واملوضوعيّ الواقعيّ  عتمادإلى ضرورة ــــــــــدت عأكّ 

عريفة القصوى من شأنه اإلنعكاس سلبا على مردود املعلوم  ابإلضافة "املرور إىل التّ   ة وأنّ خاصّ ،  شطط" 
ة أو عن خالص  املناوق البلديّ سات اإلشهارية عن مزاولة نشاوها اإلشهاري ببعض زوف املؤسّ ــــــــــــــــــــإىل ع

ي ــج فة التدرّ ـــــــــــــق إبمكانيوصية الواردة ابملرجع املذكور أعاله فيما يتعلّ ابلتّ ال  ــــــعمو، املعلوم املستوجب " 
وارع واألهنج  للشّ  ةقتصاديّ ة اإلد تعريفات خمتلفة تتماشى مع األمهيّ ـــــى حتديـــــــضافة إلإـــــــــــــــي املعلوم فيع فالرتّ 

 وحات هبا، تركيز اللّ  ال  يتمّ 

  855تنقيح القرار البلدي عدد   املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إبداء الرّأي يف خصوص       
 ستخالصها علىة يف إص للجماعات احملليّ ة املعاليم املرخّ ـــــــــــــــــــــق مبراجعاملتعلّ   2016سبتمرب    27خ يف املؤرّ 
 : ايلحو التّ النّ  
والعارضات تائر جارية والعالمات والسّ بغة التّ ة ذات الصّ وحات اإلشهاريّ فتات واللّ اإلشهار بواسطة الالّ  –  7    
ة  ــــــــناعجارة والصّ ة للتّ ت املعدّ قة ابلطريق العام وعلى واجهات احملالّ ة أو املعلّ ة أو البارزة أو املنزلّ فتات املثبتّ والاّل 

 : واملهن املختلفة
   .  نةيف السّ  /2م/د30  : ة * العالمات اإلشهاريّ  
 : وحة هبا تركيز اللّ   يتمّ ختالف املنطقة الّ  عريفة إبختتلف التّ  : ة وحات اإلشهاريّ * اللّ  
 



 

 
 

 الّتعريفة املُوظّفة املنطقة ع/ر
 9الطّريق الوونّية رقم  - 01

 مدخل مدينة املرسى  -
  الّسنةيف  /2م/د 400

 املنطقة الّسياحية  - 02

 وريق املعّلقة -

 قمرت القرية -

 سيدي الظّريف  -

 وريق قمرت  -

  يف الّسنة /2م/د 250

     
 تطبيق حيث مل يتمّ ، مببدأ املساواة بني شركات اإلشهار   علما وأن تنقيح املعلوم املقرتح لن خيلّ              

املتعّلق مبراجعة املعاليم املرّخص   2016 سبتمرب 27 املؤرّخ يف 855 احملّددة ضمن القرار البلدي عددالّتعريفة 
 اآلن.   إىل حدّ  ابلّنسبة لّلوحات اإلشهاريّة  : يف الّسنة /2م /د500املتمثّلة يف للجماعات احمللّية يف إستخالصها 

 قرار المجلس البلدي 

املؤرّخ  855وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على تنقيح القرار البلدي عدد  بعد الّتداول و الّنقاش ،     
 : املتعّلق مبراجعة املعاليم املرّخص للجماعات احمللّية يف إستخالصها على الّنحو التّايل  2016سبتمرب   27يف 
والعارضات  تائر والعالمات والسّ اإلشهار بواسطة الالّفتات والّلوحات اإلشهاريّة ذات الّصبغة الّتجارية   – 7      

والاّلفتات املثبّتة أو البارزة أو املنزلّة أو املعّلقة ابلطريق العام وعلى واجهات احملاّلت املعّدة للّتجارة والّصناعــــــــة  
 : واملهن املختلفة

 .   يف الّسنة /2م/د30  :* العالمات اإلشهاريّة  
 يفة إبختالف املنطقة الّ  يتّم تركيز الّلوحة هبا : ختتلف الّتعر  : * الّلوحات اإلشهاريّة  
 
 
 
 
 



 

 الّتعريفة املُوظّفة املنطقة ع/ر
 9الطّريق الوونّية رقم  - 01

 مدخل مدينة املرسى  -
  يف الّسنة /2م/د 400

 املنطقة الّسياحية  - 02

 وريق املعّلقة -

 قمرت القرية -

 سيدي الظّريف  -

 وريق قمرت  -

  يف الّسنة /2م/د 250

      
قّرر أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون منح أجل ثالثة أشهر بداية  ،  لغاية تطهري الّديون املستوجبة  هذا ، و      
ريق الوونيّــــــة  ــــللّشركات صاحبة الّلوحات اإلشهاريّة املتواجدة ابلطّ   2020مارس  31جانفي إىل غاية    01مـــن 
   2018 ،   2017 وم اإلشهار لسنوات ـــــــــــــــــذّمتها بعنوان معل خلالص الّديون املتخّلدة بو مبدخل املدينة  9رقم 
إزالة   ت ارادار قر ـــــــــ، و يتّم إص على سبيل الّتسوية ةــــــيف الّسن /2م/د400إبعتماد الّتعريفة املتمثّلة يف    2019و 

 .  املوظّفة عليهامل يقع خالص الّديون  لّلوحات اإلشهاريّة الّ  
 كما مّت إقرتاح :         

تركيز لوحات رقمّية مبدينة املرسى لنشر اإلعالانت املتعّلقة ابلعمل البلدي و إعالم املواونني و زائري   •
 املنطقة هبا ، 

ضبط برانمج لغراسة أشجار حلجب البناءات الفوضويّة بطريق قمرت و إزالة مجيع الّلوحات اإلشهاريّة   •
 املرّكزة بذات الطّريق .  

 
 

 

 

 
 



 

V )   2020إلفتتاحي إلستغالل الّسوق األسبوعّية بالمرسى الّرياض لسنة  ا   الّترفيع في الّسعر    : 
ايض  رسى الرّ ملة اب وق األسبوعيّ روف املغلقة إلستلزام السّ ة عن وريق الظّ ة العموميّ إثر إجراء البتّ   
عرضا واحدا للمشاركة فيها مببلغ قدره أربعمائة وواحد   بتيتت خالهلا جلنة التّ  تلقّ والّ   2020خالل سنة 

 ،د    431.000،000 ألف دينارا :  وثالثون
عر فيع يف السّ ة مع الرتّ إعادة اإلعالن عن البتّ املوافقة على  املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي

 .د    431.000،000 إىلد    370.000،000اإلفتتاحي من 
 قرار المجلس  البلدي 

بعد الّتداول و الّنقاش ، وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على إعادة اإلعالن عن البّتة         
مع الرّتفيع  2020العمومّية عن وريق الظّروف املغلقة إلستلزام الّسوق األسبوعّية ابملرسى الّرايض خالل سنة 

مبلغ العرض املايل الذي تلّقته جلنة  د )  431.000،000إىل د  370.000،000يف الّسعر اإلفتتاحي من 
 الّتبتيت خالل البّتة العمومّية األوىل (.

IV )   : تكوين لجنة لطرح المنقوالت الّتي زال اإلنتفـاع بها 

جلنة  واملتعّلق ببعث 1992ماي  30املؤرّخ يف  33وفقا ملنشور السّيد وزير الدولة وزير الّداخلية عدد        
بكّل بلديّة ، ويف نطاق مزيد إحكام التصّرف يف املنقوالت الّتابعة للجماعات احمللّية ، وسعيا طرح املنقوالت  

 على عملّيات ورح املنقوالت والّتفويت فيها ،  إىل تكريس مبدأ الشفافّية وإضفاء مزيد من الّضماانت 
 زال اإلنتفاع " ورح املنقوالت الّ  املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املوافقة على تكوين جلنة       
 :  من تتكّونوالّ    هبا"

 رئيس البلدية أو من ينوبه: رئيس.  -
 العقارية: عضو. ممّثل عن وزارة أمالك الّدولة والّشؤون  -
 ممّثل عن إدارة الّنقل الربّي: عضو. -
 ممّثل عن وزارة الّتجهيز واإلسكان والّتهيئة الرّتابية: عضو.  -
 القابض البلدي: عضو. -
 ممّثل عن مصلحة الّشؤون القانونّية والّنزاعات: عضو.  -
 رئيس املستودع البلدي: عضو. -



 

 هذه الّلجنة يف: دورو يتمّثل  هذا ، 

ضبط املنقوالت املزمع ورحها مع بيان دواعي ذلك )كزوال اإلنتفاع ابملنقول ، إرتفاع تكلفة   -
 الّتعويض يف إوار تطوير وسائل العمل وغريها من األسباب(.، اإلصالح

 إقرتاح الّثمن اإلفتتاحي للمنقوالت موضوع الطّرح مع بيان ما وقع إعتماده يف حتديد ذلك. -
 . شروط الّتفويت )بيان الّضمان الواجب أتمينه ، رفع األاثث بعد البيع ، مثن كرّاس الّشروط ...(   حتديد  -
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" ورح املنقوالت الّ  تكوين جلنة    بعد الّتداول و الّنقاش ، وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على          
 :  من تتكّونوالّ    زال اإلنتفاع هبا"

 رئيس البلدية أو من ينوبه: رئيس.  -
 ممّثل عن وزارة أمالك الّدولة والّشؤون العقارية: عضو.  -
 ممّثل عن إدارة الّنقل الربّي: عضو. -
 ممّثل عن وزارة الّتجهيز واإلسكان والّتهيئة الرّتابية: عضو.  -
 القابض البلدي: عضو. -
 ممّثل عن مصلحة الّشؤون القانونّية والّنزاعات: عضو.  -
 ملستودع البلدي: عضو.رئيس ا -

 :بــــــــــــ ختتصّ و    

تكلفة اإلصالح،   ضبط املنقوالت املزمع ورحها مع بيان دواعي ذلك )كزوال اإلنتفاع ابملنقول ، إرتفاع -
 الّتعويض يف إوار تطوير وسائل العمل وغريها من األسباب(. 

 إقرتاح الّثمن اإلفتتاحي للمنقوالت موضوع الطّرح مع بيان ما وقع إعتماده يف حتديد ذلك. -
 حتديد شروط الّتفويت )بيان الّضمان الواجب أتمينه ، رفع األاثث بعد البيع ، مثن كرّاس الّشروط ...(.  -

 

 

 

 

 



 

VII  )  مبالغ مالّية إسترجاع   : 
  لسنة   11 ادرة مبقتضى القانون عـــــــــــــــــــــــــــــــددة الصّــــ من جملة اجلباية احملليّ   34و  28إستنــــــادا ألحكام الفصلني   

املبالغ املدفوعة خطأ أو دون موجب   والّلذان ينّصان على أنّه ميكن إسرتجاع   1997فيفري    03املؤرخ يف    1997
ة وكذلك اخلطااي املتعّلقة به بعد تقدمي مطلب يف الغرض إىل اجلماعة ة وغري املبنيّ بعنوان املعلوم على العقارات املبنيّ 

 احمللّية.
 العقارات وم على ــــــــاملعل وان ـــــــمبطلب يف إسرتجاع أموال بعن تقد تقّدم ييبجودة علياء القل  ة السيدوحيث أّن         
خ  ــــــــبتاري  14257عدد  لـــــــــــوصال مرّتني إىل مصاحل القباضة البلديّة ) 2019و    2018سن   عنها خطأ تدفعة املبنيّ 
  933,120  مببلغ قدره  2019  أكتوبر  04بتاريخ    20308  و الوصل عدد  414,720  مببلغ قدره  2019  جوان  13

 . (   2019  و  2018،    2017  عن سنوات 
❖  

أربع وقدره  املايل املدفوع خطأ املوافقة على إرجاع املبلغ البلدي لساجملواملعروض على أنظار أعضاء        
مطلب إسرتجاع األموال  ةلصاحب( فقط  414,720)أربعة عشر ألفا و سبع مائة و عشرون مّليما ة و ـــــــــــــــمائ

   أعاله . ةاملذكور 
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رف ـــــــاملايل املدفوع خطأ من و  إرجاع املبلغ بعد الّتداول و الّنقاش ، وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على  
  2019و   2018عن سن  ة املبنيّ  العقارات وم على ـــــــوان املعل ـــــــبعنإلــى مصاحل القباضة البلديّة  دة جودة علياء القلييبالسيّ 

 خ  ـــــبتاري  20308دد ــــــــــل عــــــو الوص 414,720مببلغ قدره  2019جوان   13بتاريــــــــخ   14257مرّتني )الوصــــــــــــــل عدد 
 أربع مائــــة و أربعة عشر  دره ــــــــــوق(   2019و  2018،   2017عن سنوات  933,120مببلغ قدره  2019أكتوبر   04

 فقط . (  414,720ألفا و سبع مائة و عشرون مّليما )

IIIV )   : إعادة تنظيم منطقة المترّجلين على مستوى شارع الحبيب بورقيبة 
مستشارة ، رئيسة دائرة املرسى املدينة   الكلمة على السّيدة عائشة املهريي ،أحال السّيد رئيس البلديّة       

الّ  أفادت أنّه مّت عقد جلسة مع أصحاب احملاّلت املفتوحة للعموم الكائنة بشارع احلبيب بورقيبة لتقييم جتربة  
ي  أهّنم تضّرروا من غلق الّشارع الذّ بّينوا    البلديّة يف شأن ختصيص يوم دون سّيارات ) كّل يوم أحد (  ، و قد

و إقرتحوا إّما اإلقتصار على يوم واحد يف الّشهر أو تقليص نه خسائر ماديّة ) نقص يف األرابح ( إجنّرت ع
 توقيت الغلق .
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  وى شارع احلبيب بورقيبة  ، و مّت اإلتّفاق تنظيم منطقة املرتّجلني على مست إختلفت اآلراء حول كيفّية        
على تكوين جلنة ملزيد التعّمق يف املوضوع و عرض إقرتاحات هنائّية خالل الّدورة القادمة للمجلس البلدي ، 

شي رزق هللا ،  ئرة املرسى املدينة و روضة الزّاو و تتكّون هذه الّلجنة من السّيدتني عائشة املهريي ، رئيسة دا
إلياس كشك ، مساعد رئيس البلديّة ، رئيس جلنة  ادةو السّ رئيسة جلنة الفنون و الثّقافة و الرّتبية و الّتعليم 

و رؤوف  الّشؤون املالّية و اإلقتصاديّة و متابعة التصّرف و قيس الّنيقرو ، رئيس جلنة الّنظافة و الصّحة و البيئة  
 . الشّنويف ، رئيس جلنة الطّفولة و الّشباب و الّرايضة

  XI )    مثال الّتهيئة العمرانّية لمدينة المرسى :   صبغة منطقتين بمشروع   غيير ت 

من ورف الّلجنة اخلاّصة مبتابعة   تبعا ملا مّت إقرتاحه القيام بعملّية إصالح مشروع مثال الّتهيئة العمرانّية  إثر        
إجناز مراحل مثال الّتهيئة من إصالحات بعد درس اإلعرتاضات الواردة على البلديّة خالل تعليق مشروع املثال للعموم 

بقمرت   ملّدة شهرين وبقا ملا تنّص عليه جمّلة الّتهيئة الرّتابية و الّتعمري ، مّت التفّطن إىل أنّه وقع حتديد صبغة منطقة كائنة
UTm2  عوضا عنUTh  و منطقة أخرى حماذيةUTm1   عوضا عنUTm2   مع العلم و أّن املثال املودع لدى ،

، فتّم إعداد تقرير   UTm2و املنطقة الثّانية    UThاإلدارات املعنّية بعملّية اإلستقصاء اإلداريّة كان حيّدد املنطقة األوىل  
ان و الّتهيئة الرّتابية إلعالمها هبذه الّتغيريات ، و عليه مّت عقد جلسة عمل يف الغرض و مراسلة وزارة الّتجهيز و اإلسك

الرّأي على  و قد إستقرّ  2019ديسمرب  06اجلمعة  إبدارة الّتعمري بوزارة الّتجهيز و اإلسكان و الّتهيئة الرّتابية بتاريخ 
 أّن معاجلة هذه الوضعّية تستدعي إتّباع اإلجراءات الّتالية حسب إحدى الفرضيّتني :

إستشارة املصاحل اإلداريّة املعنّية نظرا لإلختالف بني الّصبغة الّ  سبق عرضها على هذه املصاحل اإلقتصار على  (1
الرّتابية و الّتعمري و الّصبغة الّ  مّت تعليقها للعموم  من جمّلة الّتهيئة   16يف إوار اإلستشارة اإلداريّة وبقا للفصل 
 ،و البلديّة يف إنتظار رأي هذه اإلدارات   2019ديسمرب    11األربعاء    دون علمها أو موافقتها و هو ما مّت بتاريخ  

 مع مواصلة إستكمال املصادقة على مشروع املثال و إستصدار األمر .  
إصالح اخلطأ الّذي ورأ على الوثيقة اخلرائطّية الّ  مّت تعليقها للعموم ، و يتعنّي عندئذ إعادة تعليق املثال للعموم  (2

بعد تعديله و دراسة اإلعرتاضات الّ  ميكن أن ترد يف الغرض ممّا يستوجب متديد آجال املصادقة لسّتة أشهر  
 على أقّل تقدير .

 
 



 

 
يّتجه الرّأي إىل إعتماد الفرضّية األوىل ، و ذلك نظرا إىل وول اآلجال الّ    بعد عرض هذه الفرضّيتني ،و        

تتطّلبها الفرضّية الثّانية ممّا ميّس من مصداقّية البلديّة و تعّهداهتا و يُعّمق ظاهرة البناء الفوضوي خاّصة مبنطق  
 البحر األزرق و قمرت حّروش . 

 املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي :         
بنزل أبو نواس سابقا حسب مشروع املثال   UTm2املوافقة على الفرضّية األوىل ابإلبقاء على الّصبغة  •

كذلك و   2005حسب مثال الّتهيئة العمرانّية املصادق عليه سنة    UTh  الّذي مّت تعليقه للعموم عوضا عن
حسب   UTm2حسب مشروع املثال الّذي مّت تعليقه للعموم عوضا عن  UTm1 على الّصبغةاإلبقاء 

 . خبصوص املنطقة اجملاورة  مثال الّتهيئة العمرانّية احلايل 
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مثال الّتهيئة العمرانّية ملدينة   تصحيح وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على بعد الّتداول و الّنقاش ،    
  UTh  مشروع املثال الّذي مّت تعليقه للعموم عوضا عن  بنزل أبو نواس سابقا حسب  UTm2ابإلبقاء على الّصبغة  املرسى  

حسب مشروع املثال   UTm1 الّصبغةعلى كذلك اإلبقاء و  2005حسب مثال الّتهيئة العمرانّية املصادق عليه سنة 
خبصوص املنطقة اجملاورة ، على أن يتّم  حسب مثال الّتهيئة العمرانّية احلايل UTm2الّذي مّت تعليقه للعموم عوضا عن 

التعّمق يف دراسة هذه املنطقة ضمن مراجعة جزئّية الحقة . 



  


