الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلديـة المرسـى
كتابة المجلس

المحضر الجملي لجلسة المجلس البلدي

في دورته العادية األولى لسنة 2020
المنعقدة يوم الجمعة  28فيفري 2020
إنعقدت يوم اجلمعة  28فيفري  2020على الساعة اخلامسة بعد الزوال بقصر البلدية جلسة
اجمللس البلدي يف دورته العادية األوىل لسنة  2020برائسة السيد املعز بوراوي  ،رئيس البلدية و حبضور
السيدات و السادة أعضاء اجمللس البلدي و املذكورين الحقا بعد إستدعائهم تطبيقا ملا يقتضيه القانون
األساسي عدد  29لسنة  2018املؤرخ يف  09ماي  2018املتعلق مبجلة اجلماعات احمللية  ،ووفقا للنص
التايل:
املوضوع  :إستدع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء .
و بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  ،أتشرف إبستدعائكم حلضور جلسة اجمللس البلدي يف دورته العادية األوىل لسنة 2020

املزمع عقدها يوم اجلمعة  28فيفري  2020على الساعة اخلامسة بعد الزوال ( )17.00بقصر البلدية ،وذلك
للتداول يف جدول األعمال التايل :
ّ
التنقيح ّ
ّ
ّ
البلدية لسنة . 2019
مليزانية
النهائي
)I
ّ
ّ
البلدية لسنة . 2020
ميزانية
 )IIتنقيح

ّ
مخطط تطهير ّ
الديون بعنوان سنة . 2019
)III

 )IVخالص ديون ّ
تصرف سنة . 2020
ُ ّ
صنفين (تطبيق أحكام األمرالحكومي عدد  291لسنة ّ 2019
ّ
املؤرخ في 22
وضعية العملة امل
 )Vتسوية
ّ
ّ
ّ
ّ
بالبلديات) .
مارس  2019املتعلق بضبط صيغ وآليات اإلنتداب والترقية والترسيم
ّ
 )VIاملصادقة على مشاريع إتفاقيات .
ّ
 )VIIتنقيح املعلوم الخاص بالوقوف (اإلنتصاب) ّ
بالسوق
األسبوعية .
 )VIIIإحداث خطوط نقل عمومي حضري تربط منطقة املرس ى املدينة بمنطقتي قمرت و البحراألزرق.

وضعيتي العقار ّ
ّ
املسمى " فيكتورهوقو " وشركة " مرس ى موضة " .
 )IXتسوية
 )Xمختلفات :

ّ
ّ
➢ إستكمال قائمة ّ
البلدية.
مقرري اللجان

املحلية لتمويل إقتناء ّ
ّ
معدات .
➢ طلب قرض من صندوق القروض و مساعدة الجماعات

 اآلنسة مىن خالص السيدة فرايل مسرية بوزيري اآلنسة زهور قريرة اآلنسة إميان الفهري السيدة رمي احلشيشة السيد رؤوف الشنويف السيد سليم الزلطين-

السيد قيس النيقرو
السيدة مىن املطهري
السيدة روضة الزاوشي رزق الل
السيد فارس العياشي
السيدة نبيلة محزة
السيد حممد نبيل صاحب الطابع
السيد أمحد ريزا
السيد حممد التيجاين بوعزيز
السيدة سهام عز الدين
السيد أمين بن مسعود
السيد أيوب بن احلاج

املساعدة األوىل لرئيس البلدية ،
مساعدة رئيس البلدية ،
مستشارة  ،رئيسة دائرة البحر األزرق ،
مستشارة ،رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة
املفتوحة  ،رئيسة دائرة سيدي داود،
مستشارة ،رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية و إسداء
اخلدمات و التعاون الالمركزي ،
مستشار ،رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة،
مستشار ،رئيس جلنة الشؤون اإلجتماعية و الشغل وفاقدي
السند و حاملي اإلعاقة ،
مستشار ،رئيس جلنة النظافة و الصحة و البيئ ــة ،
مستشارة ،رئيسة جلنة اإلعالم و التواصل و التقييم ،
مستشارة  ،رئيسة جلنة الفنون و الثقافة و الّتبيةو التعليم ،
مستشار ،رئيس جلنة املساواة و تكافؤ الفرص بني اجلنسني ،
مستشارة  ،رئيسة جلنة شؤون املرأة و األسرة ،
مستشار،
مستشار،
مستشار،
مستشارة ،
مستشار.
مستشار .

وتغيّب بعذر:

 السيدة لطيفة التاجوري السيد إلياس كشك-

السيد حممد ضياف الدريدي
السيد حممد شراد
السيدة عائشة املهريي
السيد حممد الطيب املهريي
السيد سليم احملرزي
السيد عياض الزهار
السيد خالد شيبوب
اآلنسة راقية الغريب
السيدة هاجر مطري

مساعدة رئيس البلدية ،
➢ مسـ ـ ــاعد رئـ ـ ــيس البلديـ ـ ـة ،رئـ ـ ــيس جلنـ ـ ــة الشـ ـ ــؤون املاليـ ـ ــة
و اإلقتصادية و متابعة التصرف ،
مستشار ،رئيس دائرة قمرت ،
مستشار ،رئيس دائرة املرسى الرايض ،
مستشارة  ،رئيسة دائرة املرسى املدينة ،
مستشار ،مكلف بلجنة األشغال والتهيئة العمرانيــة ،
مستشار،
مستشار ،
مستشار،
مستشارة،
مستشارة.

كما حضر جلسة اجمللس البلدي:
 السيد الكاتب العام للبلدية ، املكلفة بكتابة اجمللس ، -بعض املواطنني .

إنعق ـ ــدت جلس ـ ــة اجملل ـ ــس البل ـ ــدي يف دورت ـ ــه العادي ـ ـة األوىل لس ـ ــنة  2020ال ـ ــت إفتتحه ـ ــا الس ـ ــيد
املعــز بــوراوي  ،رئــيس البلديــة  ،مرحب ـا حلميــع احلاض ـرين .إىــر ذلــك تــوىل احلــديع عــن مقــّت تعه ـد البلدي ـة
إصال و إستغالل ممر دار أمحد ابي ( موروث اترخيي  :حوايل  45م  – ) 2خاصة و أن الشركة املشّتية
»  « Tunis Centerلــدار أمحــد ابي نفــّ ملكيتهــا ّــذا املمــر ( املرجــع  :مكتوهبــا عــدد  910بتــاري
 18نوفمرب  ، - ) 2019علما و أن مكوانت اجملتمع املدين عـربت عـن رببتهـ ا يف التكفـل حلميـع مصـاريف
التهيئة و الّتميم  .وقد رحب أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون هبذا املقّت .
بعدها  ،قام السيد رئيس البلدية بعرض جدول أعمال اجللس ـة للتـ ـ ـ ـداول و النقاش مبينا أنـه ّـّ إضـافة
بعض النقاط ّذا اجلدول مقارنة مع جدول أعمال املكتب البلدي ليوم اخلميس  13فيفري : 2020
ّ
التنقيح ّ
ّ
ّ
البلدية لسنة . 2019
مليزانية
النهائي
)I
ّ
ّ
البلدية لسنة . 2020
ميزانية
 )IIتنقيح

ّ
مخطط تطهير ّ
الديون بعنوان سنة . 2019
)III

 )IVخالص ديون ّ
تصرف سنة . 2020
ُ ّ
صنفين (تطبيق أحكام األمرالحكومي عدد  291لسنة ّ 2019
ّ
املؤرخ في 22
وضعية العملة امل
 )Vتسوية
ّ
ّ
ّ
ّ
بالبلديات) .
مارس  2019املتعلق بضبط صيغ وآليات اإلنتداب والترقية والترسيم
ّ
 )VIاملصادقة على مشاريع إتفاقيات .

ّ
 )VIIتنقيح املعلوم الخاص بالوقوف (اإلنتصاب) ّ
بالسوق
األسبوعية .

 )VIIIإحداث خطوط نقل عمومي حضري تربط منطقة املرس ى املدينة بمنطقتي قمرت و البحراألزرق.
وضعيتي العقار ّ
ّ
املسمى " فيكتورهوقو " وشركة " مرس ى موضة " .
 )IXتسوية
 )Xمختلفات :

ّ
ّ
➢ إستكمال قائمة ّ
البلدية.
مقرري اللجان

املحلية لتمويل إقتناء ّ
ّ
معدات .
➢ طلب قرض من صندوق القروض و مساعدة الجماعات

)Iالتنقيح النهائي لميزانية البلدية لسنة : 2019
• الفصل األول  :تنقح موارد ميزانية سنة  2019ابلزايدة من  35.072.589,000د إىل  35.604.750,994د أي بتنقيح قدره  532.161,994د مفصلة
كما يلي :
الوحدة بالدينار
الموارد المشمولة بالتنقيح

التقديرات المصادق عليها

ع

الباب

ص

ج

ف

موارد العنوان األول

21.794.000,000

21.794.000,000

2

0

3

7

07001

/

/

موارد السنة الجزء الثالث الصنف
السابع

1.665.000,000

1.665.000,000

2

0

3

7

08001

/

/

موارد السنة الجزء الثالث الصنف
الثامن مدخرات وموارد مختلفة

7.888.884,000

7.888.884,000

2

0

4

9

09001

/

/

موارد السنة الجزء الرابع

2.800.000,000

2.800.000,000

§

§§

1

مبلغ التنقيح

التقديرات النهائية

( قروض)
مجموع  :موارد العنوان الثاني
الجزء الثالث والجزء الرابع

12.353.884,000

12.353.884,000

اإلعتمادات المحالة الجزء الخامس

924.705,000

532.161,994

1.456.866,994

مجموع موارد العنوان الثاني

924.705,000

532.161,994

1.456.866,994

الجزء الخامس اإلعتمادات المحالة
مجموع موارد العنوان الثاني

13.278.589,000

532.161,994

13.810.750,994

مجموع موارد البلدية

35.072.589,000

532.161,994

35.604.750,994

• الفصل  : 2تنقح نفقات ميزانية  2019ابلزايدة من  35.072.589,000د إىل  35.604.750,994د أي بتنقيح قدره  532.161,994د مبينة كما يلي :
ع

الباب

ج

ق

ف

§

§§

1

الموارد المشمولة بالتنقيح

التقديرات المصادق عليها

مبلغ التنقيح

التقديرات النهائية

دفعا

دفعا

دفعا

نفقات العنوان األول

19.362.000,000

19.362.000,000

نفقات العنوان الثاني الجزء الثالث :

14.242.591,000

14.242.591,000

نفقات العنوان الثاني الجزء الرابع

543.293,000

543.293,000

نفقات الجزء الخامس اإلعتمادات المحالة

2

90

11

000 0001 00510

نفقات مختلفة ذات صبغة محلية

642.492,000

219.517,994

862.009,994

2

23

11

000 0001 06718

حماية المحيط بالمراكز السياحية

66.477,000

312.644,000

379.121,000

بقية اإلعتمادات المحالة بدون تغيير

215.736,000

215.736,000

مجموع نفقات الجزء الخامس  :اإلعتمادات
المحالة

924.705,000

532.161,994

1456.866,994

مجموع نفقات العنوان الثاني

15.710.589,000

532.161,994

16.242.750,994

مجموع نفقات الميزانية

35.072.589,000

532.161,994

35.604.750,994

رأي المكتب البلدي
بعد النقاش  ،وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على التنقيح النهائي مليزانية البلدية لسنة  2019على النحو التايل :

• الفصل األول  :تنقح موارد ميزانية سنة  2019ابلزايدة من  35.072.589,000د إىل  35.604.750,994د أي بتنقيح قدره  532.161,994د مفصلة
كما يلي :

الوحدة بالدينار
الموارد المشمولة بالتنقيح

التقديرات المصادق عليها

ع

الباب

ص

ج

ف

موارد العنوان األول

21.794.000,000

21.794.000,000

2

0

3

7

07001

/

/

موارد السنة الجزء الثالث الصنف
السابع

1.665.000,000

1.665.000,000

2

0

3

7

08001

/

/

موارد السنة الجزء الثالث الصنف
الثامن مدخرات وموارد مختلفة

7.888.884,000

7.888.884,000

2

0

4

9

09001

/

/

موارد السنة الجزء الرابع

2.800.000,000

2.800.000,000

§

§§

1

مبلغ التنقيح

التقديرات النهائية

( قروض)
مجموع  :موارد العنوان الثاني
الجزء الثالث والجزء الرابع

12.353.884,000

12.353.884,000

اإلعتمادات المحالة الجزء الخامس

924.705,000

532.161,994

1.456.866,994

مجموع موارد العنوان الثاني

924.705,000

532.161,994

1.456.866,994

الجزء الخامس اإلعتمادات المحالة
مجموع موارد العنوان الثاني

13.278.589,000

532.161,994

13.810.750,994

مجموع موارد البلدية

35.072.589,000

532.161,994

35.604.750,994

• الفص ـ ـ ـ ــل  : 2تنقح نفقـات ميزانيـة  2019ابلزايدة من  35.072.589,000د إىل  35.604.750,994د أي بتنقيح قـدره  532.161,994د مبينـة كمـا
يلي :
ع

الباب

ق

ج

ف

§

§§

1

الموارد المشمولة بالتنقيح

التقديرات المصادق عليها

مبلغ التنقيح

التقديرات النهائية

دفعا

دفعا

دفعا

نفقات العنوان األول

19.362.000,000

19.362.000,000

نفقات العنوان الثاني الجزء الثالث :

14.242.591,000

14.242.591,000

نفقات العنوان الثاني الجزء الرابع

543.293,000

543.293,000

نفقات الجزء الخامس اإلعتمادات المحالة

2

90

11

000 0001 00510

نفقات مختلفة ذات صبغة محلية

642.492,000

219.517,994

862.009,994

2

23

11

000 0001 06718

حماية المحيط بالمراكز السياحية

66.477,000

312.644,000

379.121,000

بقية اإلعتمادات المحالة بدون تغيير

215.736,000

215.736,000

مجموع نفقات الجزء الخامس  :اإلعتمادات
المحالة

924.705,000

532.161,994

1456.866,994

مجموع نفقات العنوان الثاني

15.710.589,000

532.161,994

16.242.750,994

مجموع نفقات الميزانية

35.072.589,000

532.161,994

35.604.750,994

مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية األوىل لسنة . 2020
قرار المجلس البلدي
بعد النقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على التنقيح النهائي مليزانية البلدية لسنة  2019على النحو التايل :

• الفصل األول  :تنقح موارد ميزانية سنة  2019ابلزايدة من  35.072.589,000د إىل  35.604.750,994د أي بتنقيح قدره  532.161,994د مفصلة
كما يلي :

الوحدة بالدينار
الموارد المشمولة بالتنقيح

التقديرات المصادق عليها

ع

الباب

ص

ج

ف

موارد العنوان األول

21.794.000,000

21.794.000,000

2

0

3

7

07001
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/

موارد السنة الجزء الثالث الصنف
السابع

1.665.000,000

1.665.000,000

2

0

3

7

08001

/

/

موارد السنة الجزء الثالث الصنف
الثامن مدخرات وموارد مختلفة

7.888.884,000

7.888.884,000

2

0

4

9

09001

/

/

موارد السنة الجزء الرابع

2.800.000,000

2.800.000,000

§

§§

1

مبلغ التنقيح

التقديرات النهائية

( قروض)
مجموع  :موارد العنوان الثاني
الجزء الثالث والجزء الرابع

12.353.884,000

12.353.884,000

اإلعتمادات المحالة الجزء الخامس

924.705,000

532.161,994

1.456.866,994

مجموع موارد العنوان الثاني

924.705,000

532.161,994

1.456.866,994

الجزء الخامس اإلعتمادات المحالة
مجموع موارد العنوان الثاني

13.278.589,000

532.161,994

13.810.750,994

مجموع موارد البلدية

35.072.589,000

532.161,994

35.604.750,994

• الفص ـ ـ ـ ــل  : 2تنقح نفقـات ميزانيـة  2019ابلزايدة من  35.072.589,000د إىل  35.604.750,994د أي بتنقيح قـدره  532.161,994د مبينـة كمـا
يلي :
ع

الباب

ج

ق

ف

§

§§

1

الموارد المشمولة بالتنقيح

التقديرات المصادق عليها

مبلغ التنقيح

التقديرات النهائية

دفعا

دفعا

دفعا

نفقات العنوان األول

19.362.000,000

19.362.000,000

نفقات العنوان الثاني الجزء الثالث :

14.242.591,000

14.242.591,000

نفقات العنوان الثاني الجزء الرابع

543.293,000

543.293,000

نفقات الجزء الخامس اإلعتمادات المحالة

2

90

11

000 0001 00510

نفقات مختلفة ذات صبغة محلية

642.492,000

219.517,994

862.009,994

2

23

11

000 0001 06718

حماية المحيط بالمراكز السياحية

66.477,000

312.644,000

379.121,000

بقية اإلعتمادات المحالة بدون تغيير

215.736,000

215.736,000

مجموع نفقات الجزء الخامس  :اإلعتمادات
المحالة

924.705,000

532.161,994

1456.866,994

مجموع نفقات العنوان الثاني

15.710.589,000

532.161,994

16.242.750,994

مجموع نفقات الميزانية

35.072.589,000

532.161,994

35.604.750,994

 (IIتنقيح ميزانية البلدية لسنة : 2020
• الفص ـ ــل األول  :تنقح موارد ميزانية س ـ ـ ــنة  2020ابلنقص من  37.962.652,627د إىل  36.093.812,228د أي بتنقيح قدره  1.868.840,399د مفص ـ ـ ـلة
كما يلي :
الموارد المشمولة بالتنقيح

التقديرات المصادق عليها

ع

ج

الباب

ف

ص

موارد العنوان األول

22.161.000,000

22.161.000,000

2

0

3

7

07001

/

/

موارد السنة الجزء الثالث الصنف
السابع

623.000,000

623.000,000

§

§§

1

مبلغ التنقيح بالنقص

التقديرات النهائية

2

0

3

7

08001

/

/

موارد السنة الجزء الثالث الصنف
الثامن مدخرات وموارد مختلفة

11.276.524,000

1.839.060,399

9.437.463,601

2

0

4

9

09001

/

/

موارد السنة الجزء الرابع

2.950.000,000

/

2.950.000,000

( قروض)
مجموع  :موارد العنوان الثاني
الجزء الثالث والجزء الرابع

14.849.524,000

18.839.060,399

13.010.463,601

اإلعتمادات المحالة الجزء الخامس

952.128,627

29.780,000

922.348,627

مجموع موارد العنوان الثاني

952.128,627

29.780,000

922.348,627

الجزء الخامس اإلعتمادات المحالة
مجموع موارد العنوان الثاني

15.801.652,627

1.868.840,399

13.932.812.228

مجموع موارد البلدية

37.962.652,627

1.868.840,399

36.093.812,228

• الفصـ ــل  : 2تنقح نفقات ميزانية  2020ابلنقص ا ااا من  37.962.652,627د إىل  36.093.812,228د  ،أي بتنقيح قدره  1.868.840,399د مبينة
كما يلي :
ع الباب

ص

ج

ف

§

§§

1

النفقات المشمولة بالتنقيح

التقديرات المصادق عليها

مبلغ التنقيح بالنقصان

التقديرات النهائية

دفعا

دفعا

دفعا

نفقات العنوان األول

20.006.315,000

20.006.315,000

2

00

3

001 0020 06600 -

دراسات أحرى

300.000,000

100.000,000

200.000,000

2

00

3

000 0000 06601 -

إقتناء أراضي

200.000,000

150.000,000

50.000,000

2

00

3

001 0001 06603 -

قصر البلدية

450.000,000

50.000,000

400.000,000

2

00

3

001 0001 06606 -

اقتناء معدات النظافة والطرقات

350.000,000

50.000,000

300.000,000

2

00

3

001 0002 06606 -

اقتناء معدات وتجهيزات مختلفة

250.000,000

50.000,000

200.000,000

2

00

3

001 0001 06610 -

التنوير العمومي

1.229.673,000

145.955,399

1.083.717,601

2

00

3

001 0002 06612 -

تركيز شبكة تصريف مياه األمطار

2.500.000,000

100.000,000

2.400.000,000

2

00

3

001 0003 06612 -

أشغال الصيانة والتعهد

980.931,000

40.000,000

940.931,000

2

00

3

001 0001 06613 -

بناء األرصفة

1.220.000,000

100.000,000

1120.000,000

001 0002 06613

تعبيد الطرقات

2.610.000,000

100.000,000

2.510.000,000

2

00

3

001 0003 06613 -

أشغال الصيانة والطرقات

400.000,000

50.000,000

350.000,000

2

00

3

000 0005 06614 -

تهيئة المقابر

435.605,000

23.105,000

412.500,000

2

00

3

001 0001 06615 -

تهيئة الحدائق العمومية

250.000,000

50.000,000

200.000,000

2

00

3

001 0003 06615 -

تجميل مداخل المدن

430.000,000

50.000,000

380.000,000

2

00

3

001 0004 06615 -

تهيئة المساحات الخضراء

150.000,000

50.000,000

100.000,000

2

00

3

001 0004 06616 -

المنشآت الرياضية

2.020.000,000

200.000,000

1.820.000,000

2

00

3

001 0006 06616 -

بناء وتهيئة رياض االطفال

330.000,000

100.000,000

230.000,000

بناء وتهيئة األسواق

840.000,000

430.000,000

410.000,000

بقية اعتمادات الجزء الثالث بدون تغيير

1.534.999,768

جملة نفقات العنوان الثاني الجزء الثالث :

16.481.209,000

نفقات العنوان الثاني الجزء الرابع

523.000,000

جملة نفقات الجزء الثالث والرابع

17.004.209,000

2
2

001 0001 06617

1.534.999,768
1.839.060,399

14.642.148,601
523.000,000

1.839.060,399

15.165.148,601

التقديرات المصادق عليها

مبلغ التنقيح

التقديرات النهائية

دفعا

دفعا

دفعا

نفقات الجزء الخامس اإلعتمادات المحالة

952.128,627

29.780,000

922.348,627

2

90

11

000 0001 00510

نفقات مختلفة ذات صبغة محلية

592.768,729

720.000

593.488,729

2

23

11

000 0001 06718

حماية المحيط بالمراكز السياحية

141.154,677

30.500,000

110.654,677

بقية اإلعتمادات المحالة بدون تغيير

218.205,221

مجموع نفقات الجزء الخامس  :اإلعتمادات

952.128,627

ع الباب

ج

ص

ف

§

§§

النفقات المشمولة بالتنقيح

218.205,221
29.780,000

922.348,627

المحالة
مجموع نفقات العنوان الثاني

17.956.337,627

1.868.840,399

16.087.497,228

مجموع نفقات الميزانية

37.962.652,627

1.868.840,399

36.093.812,228

رأي المكتب البلدي
بعد النقاش  ،وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على تنقيح ميزانية البلدية لسنة  2020على النحو التايل :

• الفص ـ ــل األول  :تنقح موارد ميزانية س ـ ـ ــنة  2020ابلنقص من  37.962.652,627د إىل  36.093.812,228د أي بتنقيح قدره  1.868.840,399د مفص ـ ـ ـلة
كما يلي :
الموارد المشمولة بالتنقيح

التقديرات المصادق عليها

ع

ج

الباب

ف

ص

موارد العنوان األول

22.161.000,000

22.161.000,000

2

0

3

7

07001

/

/

موارد السنة الجزء الثالث الصنف
السابع

623.000,000

623.000,000

§

§§

1

مبلغ التنقيح بالنقص

التقديرات النهائية

2

0

3

7

08001

/

/

موارد السنة الجزء الثالث الصنف
الثامن مدخرات وموارد مختلفة

11.276.524,000

1.839.060,399

9.437.463,601

2

0

4

9

09001

/

/

موارد السنة الجزء الرابع

2.950.000,000

/

2.950.000,000

( قروض)
مجموع  :موارد العنوان الثاني
الجزء الثالث والجزء الرابع

14.849.524,000

18.839.060,399

13.010.463,601

اإلعتمادات المحالة الجزء الخامس

952.128,627

29.780,000

922.348,627

مجموع موارد العنوان الثاني

952.128,627

29.780,000

922.348,627

الجزء الخامس اإلعتمادات المحالة
مجموع موارد العنوان الثاني

15.801.652,627

1.868.840,399

13.932.812.228

مجموع موارد البلدية

37.962.652,627

1.868.840,399

36.093.812,228

• الفصــل  : 2تنقح نفقات ميزانية  2020ابلنقص ااا من  37.962.652,627د إىل  36.093.812,228د  ،أي بتنقيح قدره  1.868.840,399د مبينة كما
يلي :
ع الباب

ص

ج

ف

§

§§

1

النفقات المشمولة بالتنقيح

التقديرات المصادق عليها

مبلغ التنقيح بالنقصان

التقديرات النهائية

دفعا

دفعا

دفعا

نفقات العنوان األول

20.006.315,000

20.006.315,000

2

00

3

001 0020 06600 -

دراسات أحرى

300.000,000

100.000,000

200.000,000

2

00

3

000 0000 06601 -

إقتناء أراضي

200.000,000

150.000,000

50.000,000

2

00

3

001 0001 06603 -

قصر البلدية

450.000,000

50.000,000

400.000,000

2

00

3

001 0001 06606 -

اقتناء معدات النظافة والطرقات

350.000,000

50.000,000

300.000,000

2

00

3

001 0002 06606 -

اقتناء معدات وتجهيزات مختلفة

250.000,000

50.000,000

200.000,000

2

00

3

001 0001 06610 -

التنوير العمومي

1.229.673,000

145.955,399

1.083.717,601

2

00

3

001 0002 06612 -

تركيز شبكة تصريف مياه األمطار

2.500.000,000

100.000,000

2.400.000,000

2

00

3

001 0003 06612 -

أشغال الصيانة والتعهد

980.931,000

40.000,000

940.931,000

2

00

3

001 0001 06613 -

بناء األرصفة

1.220.000,000

100.000,000

1120.000,000

001 0002 06613

تعبيد الطرقات

2.610.000,000

100.000,000

2.510.000,000

2

00

3

001 0003 06613 -

أشغال الصيانة والطرقات

400.000,000

50.000,000

350.000,000

2

00

3

000 0005 06614 -

تهيئة المقابر

435.605,000

23.105,000

412.500,000

2

00

3

001 0001 06615 -

تهيئة الحدائق العمومية

250.000,000

50.000,000

200.000,000

2

00

3

001 0003 06615 -

تجميل مداخل المدن

430.000,000

50.000,000

380.000,000

2

00

3

001 0004 06615 -

تهيئة المساحات الخضراء

150.000,000

50.000,000

100.000,000

2

00

3

001 0004 06616 -

المنشآت الرياضية

2.020.000,000

200.000,000

1.820.000,000

2

00

3

001 0006 06616 -

بناء وتهيئة رياض االطفال

330.000,000

100.000,000

230.000,000

بناء وتهيئة األسواق

840.000,000

430.000,000

410.000,000

بقية اعتمادات الجزء الثالث بدون تغيير

1.534.999,768

جملة نفقات العنوان الثاني الجزء الثالث :

16.481.209,000

نفقات العنوان الثاني الجزء الرابع

523.000,000

جملة نفقات الجزء الثالث والرابع

17.004.209,000

2
2

001 0001 06617

1.534.999,768
1.839.060,399

14.642.148,601
523.000,000

1.839.060,399

15.165.148,601

التقديرات المصادق عليها

مبلغ التنقيح

التقديرات النهائية

دفعا

دفعا

دفعا

نفقات الجزء الخامس اإلعتمادات المحالة

952.128,627

29.780,000

922.348,627

2

90

11

000 0001 00510

نفقات مختلفة ذات صبغة محلية

592.768,729

720.000

593.488,729

2

23

11

000 0001 06718

حماية المحيط بالمراكز السياحية

141.154,677

30.500,000

110.654,677

بقية اإلعتمادات المحالة بدون تغيير

218.205,221

مجموع نفقات الجزء الخامس  :اإلعتمادات

952.128,627

ع الباب

ج

ص

ف

§

§§

النفقات المشمولة بالتنقيح

218.205,221
29.780,000

922.348,627

المحالة
مجموع نفقات العنوان الثاني

17.956.337,627

1.868.840,399

16.087.497,228

مجموع نفقات الميزانية

37.962.652,627

1.868.840,399

36.093.812,228

مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية األوىل لسنة . 2020
قرار المجلس البلدي
بعد النقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على تنقيح ميزانية البلدية لسنة  2020على النحو التايل :

• الفص ـ ــل األول  :تنقح موارد ميزانية س ـ ـ ــنة  2020ابلنقص من  37.962.652,627د إىل  36.093.812,228د أي بتنقيح قدره  1.868.840,399د مفص ـ ـ ـلة
كما يلي :
الموارد المشمولة بالتنقيح

التقديرات المصادق عليها

ع

ج

الباب

ف

ص

موارد العنوان األول

22.161.000,000

22.161.000,000

2

0

3

7

07001

/

/

موارد السنة الجزء الثالث الصنف
السابع

623.000,000

623.000,000

§

§§

1

مبلغ التنقيح بالنقص

التقديرات النهائية

2

0

3

7

08001

/

/

موارد السنة الجزء الثالث الصنف
الثامن مدخرات وموارد مختلفة

11.276.524,000

1.839.060,399

9.437.463,601

2

0

4

9

09001

/

/

موارد السنة الجزء الرابع

2.950.000,000

/

2.950.000,000

( قروض)
مجموع  :موارد العنوان الثاني
الجزء الثالث والجزء الرابع

14.849.524,000

18.839.060,399

13.010.463,601

اإلعتمادات المحالة الجزء الخامس

952.128,627

29.780,000

922.348,627

مجموع موارد العنوان الثاني

952.128,627

29.780,000

922.348,627

الجزء الخامس اإلعتمادات المحالة
مجموع موارد العنوان الثاني

15.801.652,627

1.868.840,399

13.932.812.228

مجموع موارد البلدية

37.962.652,627

1.868.840,399

36.093.812,228

• الفصــل  : 2تنقح نفقات ميزانية  2020ابلنقص ااا من  37.962.652,627د إىل  36.093.812,228د  ،أي بتنقيح قدره  1.868.840,399د مبينة كما
يلي :
ع الباب

ص

ج

ف

§

§§

1

النفقات المشمولة بالتنقيح

التقديرات المصادق عليها

مبلغ التنقيح بالنقصان

التقديرات النهائية

دفعا

دفعا

دفعا

نفقات العنوان األول

20.006.315,000

20.006.315,000

2

00

3

001 0020 06600 -

دراسات أحرى

300.000,000

100.000,000

200.000,000

2

00

3

000 0000 06601 -

إقتناء أراضي

200.000,000

150.000,000

50.000,000

2

00

3

001 0001 06603 -

قصر البلدية

450.000,000

50.000,000

400.000,000

2

00

3

001 0001 06606 -

اقتناء معدات النظافة والطرقات

350.000,000

50.000,000

300.000,000

2

00

3

001 0002 06606 -

اقتناء معدات وتجهيزات مختلفة

250.000,000

50.000,000

200.000,000

2

00

3

001 0001 06610 -

التنوير العمومي

1.229.673,000

145.955,399

1.083.717,601

2

00

3

001 0002 06612 -

تركيز شبكة تصريف مياه األمطار

2.500.000,000

100.000,000

2.400.000,000

2

00

3

001 0003 06612 -

أشغال الصيانة والتعهد

980.931,000

40.000,000

940.931,000

2

00

3

001 0001 06613 -

بناء األرصفة

1.220.000,000

100.000,000

1120.000,000

001 0002 06613

تعبيد الطرقات

2.610.000,000

100.000,000

2.510.000,000

2

00

3

001 0003 06613 -

أشغال الصيانة والطرقات

400.000,000

50.000,000

350.000,000

2

00

3

000 0005 06614 -

تهيئة المقابر

435.605,000

23.105,000

412.500,000

2

00

3

001 0001 06615 -

تهيئة الحدائق العمومية

250.000,000

50.000,000

200.000,000

2

00

3

001 0003 06615 -

تجميل مداخل المدن

430.000,000

50.000,000

380.000,000

2

00

3

001 0004 06615 -

تهيئة المساحات الخضراء

150.000,000

50.000,000

100.000,000

2

00

3

001 0004 06616 -

المنشآت الرياضية

2.020.000,000

200.000,000

1.820.000,000

2

00

3

001 0006 06616 -

بناء وتهيئة رياض االطفال

330.000,000

100.000,000

230.000,000

بناء وتهيئة األسواق

840.000,000

430.000,000

410.000,000

بقية اعتمادات الجزء الثالث بدون تغيير

1.534.999,768

جملة نفقات العنوان الثاني الجزء الثالث :

16.481.209,000

نفقات العنوان الثاني الجزء الرابع

523.000,000

جملة نفقات الجزء الثالث والرابع

17.004.209,000

2
2

001 0001 06617

1.534.999,768
1.839.060,399

14.642.148,601
523.000,000

1.839.060,399

15.165.148,601

التقديرات المصادق عليها

مبلغ التنقيح

التقديرات النهائية

دفعا

دفعا

دفعا

نفقات الجزء الخامس اإلعتمادات المحالة

952.128,627

29.780,000

922.348,627

2

90

11

000 0001 00510

نفقات مختلفة ذات صبغة محلية

592.768,729

720.000

593.488,729

2

23

11

000 0001 06718

حماية المحيط بالمراكز السياحية

141.154,677

30.500,000

110.654,677

بقية اإلعتمادات المحالة بدون تغيير

218.205,221

مجموع نفقات الجزء الخامس  :اإلعتمادات

952.128,627

ع الباب

ج

ص

ف

§

§§

النفقات المشمولة بالتنقيح

218.205,221
29.780,000

922.348,627

المحالة
مجموع نفقات العنوان الثاني

17.956.337,627

1.868.840,399

16.087.497,228

مجموع نفقات الميزانية

37.962.652,627

1.868.840,399

36.093.812,228

 (IIIمخطط تطهير الديون بعنوان سنة : 2019
يف إطار تنفيذ برانمج التنمية احلضرية واحلوكمة احمللية وتطبيقا للقرار املشّتك لوزيري الشؤون احمللية والبيئة و املالية املؤرخ يف  25ديسمرب  2018املتعلق بضبط مقاييس تقييم
أداء اجلماعات احمللية وحرصا على احملافظة على التوازانت املالية للبلدية واإليفاء بتعهداهتا  ،املعروض على أنظار أعضاء املكتب البل ـ ـ ـدي املوافقة على خمطط تطهري الديون بعنوان
سنة  2019كما هو مبني ابجلدول التايل :
المستحقّات الجديدة

الدّيون المستحقّة

سنة )
ال ّ

( ديون سنة  2017وما قبلها)
( )1

( خالل

(ديون سنة

الجملي
المبالغ
ّ
المستحقّة ()2(+)1

)2018
( )2

ال ّ
طرف الدّائن

برنامج تطهير الديّون

سنوات الخالص

المالحظات

المبالغ المتعهّد بخالصها بعنوان ك ّل سنة

المبالغ
المتبقّية

ق
المبلغ المستح ّ

سنة 2019
SONEDE
STEG

سنة 2020

سنة 2021

124.604
460.422

106.654
88.311

231.258
548.733

2
3

93.952 231.258
247.917 361.545 548.733

4.237
77.000
0
0
22.125
211

18.052
0
300
27.391
0
0

22.289
77.000
300
27.391
22.125
211

2
2
1
1
1
1

22.289
110.000

*****
هذه فواتير محل إشكال .
هذه فواتير تخص الطرقات المرقمة بعنوان سنتي
 2018و  2019وهي محل نزاع مع وزارة
التجهيــــــــز و اإلسكان و التّهيئة التّرابية.

TELECOM
CNRPS
LABO PHOTO
ANGED
beach clean
LE GOURMET

22.289
77.000
300
27.391
22.125
211

وقع رفضه من طرف مراقب المصاريف العمومية
لغياب الصبغة اإلدارية .

IBRAHIM EL MISSAOUI
MOEZ GAIDI
POLY SERVICES

99
0
58.904

0
1367
0

99
1367
58.904

1
1
1

99
1367
58.904

473
2.701
1.568

0
0
0

473
2.701
1.568

1
1
1

473
2.701
1.568

تم الخالص في حدود 34.267د مثل ما نصت عليه
لجنة الصفقات العليا .

E.P MONGI SLIM
A.N.F
Maitre ABDELATIF Bhar

1.800
3.146
6.102

dar el marsa
le boie
SAM sport el loisirs
maitre Ahmed ben Jmii

3.146
0
0

0
6.747

0
6.747

غياب ختم عمادة المحامين .

1

مسواة.
وضعية جبائية غير
ّ
مسواة .
وضعية جبائية غير
ّ

6.747

رأي المكتب البلدي
بعد النقاش  ،وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على خمطط تطهري الديون بعنوان سنة  2019كما هو مبني ابجلدول التايل :

المستحقّات الجديدة

الدّيون المستحقّة

سنة )
ال ّ

( ديون سنة  2017وما قبلها)
( )1

( خالل

(ديون سنة

الجملي
المبالغ
ّ
المستح ّقة ()2(+)1

)2018
( )2

ال ّ
طرف الدّائن

برنامج تطهير الديّون

سنوات الخالص

المالحظات

المبالغ المتعهّد بخالصها بعنوان ك ّل سنة

المبالغ
المتبقّية

ق
المبلغ المستح ّ

سنة 2019
SONEDE

سنة 2020

سنة 2021

124.604
460.422

106.654
88.311

231.258
548.733

2
3

93.952 231.258
247.917 361.545 548.733

TELECOM

4.237
77.000
0
0
22.125
211

18.052
0
300
27.391
0
0

22.289
77.000
300
27.391
22.125
211

2
2
1
1
1
1

22.289
77.000
300
27.391
22.125
211

22.289
110.000

IBRAHIM EL MISSAOUI

99
0
58.904

0
1367
0

99
1367
58.904

1
1
1

99
1367
58.904

STEG

*****
هذه فواتير محل إشكال .
هذه فواتير تخص الطرقات المرقمة بعنوان سنتي
 2018و  2019وهي محل نزاع مع وزارة
التجهيــــــــز و اإلسكان و التّهيئة التّرابية.

CNRPS
LABO PHOTO
ANGED
beach clean
LE GOURMET

وقع رفضه من طرف مراقب المصاريف العمومية
لغياب الصبغة اإلدارية .

MOEZ GAIDI
POLY SERVICES

تم الخالص في حدود 34.267د مثل ما نصت عليه
لجنة الصفقات العليا .

E.P MONGI SLIM
A.N.F
Maitre ABDELATIF Bahr

473
2.701
1.568

0
0
0

473
2.701
1.568

1
1
1

473
2.701
1.568
1.800
3.146
6.102

dar el marsa
le boie
SAM sport el loisirs
maitre Ahmed ben Jimi

3.146
0
0

0
6.747

0
6.747

غياب ختم هيئة المحامين .

1

مسواة.
وضعية جبائية غير
ّ
مسواة .
وضعية جبائية غير
ّ

6.747

مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية األوىل لسنة . 2020
قرار المجلس البلدي
بعد النقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على خمطط تطهري الديون بعنوان سنة  2019كما هو مبني ابجلدول التايل :

المستحقّات الجديدة

الدّيون المستحقّة

سنة )
ال ّ

( ديون سنة  2017وما قبلها)
( )1

( خالل

(ديون سنة

الجملي
المبالغ
ّ
المستح ّقة ()2(+)1

)2018
( )2

ال ّ
طرف الدّائن

برنامج تطهير الديّون

سنوات الخالص

المالحظات

المبالغ المتعهّد بخالصها بعنوان ك ّل سنة

المبالغ
المتبقّية

ق
المبلغ المستح ّ

سنة 2019
SONEDE
STEG

سنة 2020

سنة 2021

124.604
460.422

106.654
88.311

231.258
548.733

2
3

93.952 231.258
247.917 361.545 548.733

4.237
77.000
0
0
22.125
211

18.052
0
300
27.391
0
0

22.289
77.000
300
27.391
22.125
211

2
2
1
1
1
1

22.289
77.000
300
27.391
22.125
211

22.289
110.000

99
0

0
1367

99
1367

1
1

99
1367

58.904

0

58.904

1

58.904

*****
هذه فواتير محل إشكال .
هذه فواتير تخص الطرقات المرقمة بعنوان سنتي
 2018و  2019وهي محل نزاع مع وزارة
التجهيــــــــز و اإلسكان و التّهيئة التّرابية.

TELECOM
CNRPS
LABO PHOTO
ANGED
beach clean
LE GOURMET

وقع رفضه من طرف مراقب المصاريف العمومية
لغياب الصبغة اإلدارية .

IBRAHIM EL MISSAOUI
MOEZ GAIDI

POLY SERVICES

تم الخالص في حدود 34.267د مثل ما نصت عليه
لجنة الصفقات العليا .

473
2.701
1.568

. غياب ختم هيئة المحامين

.مسواة
وضعية جبائية غير
ّ
. مسواة
وضعية جبائية غير
ّ

1
1
1

1.800
3.146
6.102

473
2.701
1.568

0
0
0

473
2.701
1.568

E.P MONGI SLIM
A.N.F
Maitre ABDELATIF Bahr
dar el marsa

6.747

1

0
6.747

0
6.747

3.146
0
0

le boie
SAM sport el loisirs
maitre Ahmed ben Jimi

 (IVخالص ديون سنة تصرف : 2020
يف إطار تسوية وضعية الديون املرمسة مبخطط تطهري الديون ،املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على الديون املربمج خالصها خالل سنة تصرف 2020

مفصلة كالتايل :
الفصل
80-004

المزود
ّ

البيان
متخلدات تجاه الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع

الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه

المياه

رقم الفاتورة

الت ّاريخ

********

2017

5334.500

********

2018

68520.700

********

2019

25430.900

الجملــــــــــة :
80-003

متخلدات تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز

93951.600
الشركة التونسية للكهرباء والغاز
********

2017

12169.015

2018

60412.040

2019

288963.945

الجملــــــــــة :
80-005

سسة إتصاالت تونس
متخلدات تجاه مؤ ّ

361545.000
إتصاالت تونس

********

2017

4236.645

********

2018

18052.085

الجملــــــــــة :
80-020

متخلدات تجاه مؤسسات عمومية أخرى

المبلغ

22288.730
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية

********

الجملــــــــــة :

110000.000

110000.000
الجملــــــــــة :

587785.330

رأي المكتب البلدي
بعد النقاش  ،وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على الديون املربمج خالصها خالل سنة تصرف  2020كما هو مبني ابجلدول التايل :
الفصل
80-004

المزود
ّ

البيان
متخلدات تجاه الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع

الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه

المياه

رقم الفاتورة

الت ّاريخ

********

2017

5334.500

********

2018

68520.700

********

2019

25430.900

الجملــــــــــة :
80-003

متخلدات تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز

93951.600
الشركة التونسية للكهرباء والغاز
********

2017

12169.015

2018

60412.040

2019

288963.945

الجملــــــــــة :
80-005

سسة إتصاالت تونس
متخلدات تجاه مؤ ّ

361545.000
إتصاالت تونس

********

2017

4236.645

********

2018

18052.085

الجملــــــــــة :
80-020

متخلدات تجاه مؤسسات عمومية أخرى

22288.730
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية

********

الجملــــــــــة :

110000.000

110000.000
الجملــــــــــة :

مع عرض املوضوع

المبلغ

على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية األوىل لسنة . 2020

587785.330

قرار المجلس البلدي
بعد النقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على خالص ديون تصرف  2020كما هو مبني ابجلدول التايل :
الفصل
80-004

المزود
ّ

رقم الفاتورة

التّاريخ

الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه

********

2017

5334.500

********

2018

68520.700

********

2019

25430.900

البيان
متخلدات تجاه الشركة الوطنية إلستغالل
وتوزيع المياه

الجملــــــــــة :
80-003

متخلدات تجاه الشركة التونسية للكهرباء

93951.600
الشركة التونسية للكهرباء والغاز
********

والغاز

2017

12169.015

2018

60412.040

2019

288963.945

الجملــــــــــة :
80-005

سسة إتصاالت تونس
متخلدات تجاه مؤ ّ

361545.000
إتصاالت تونس

********

2017

4236.645

********

2018

18052.085

الجملــــــــــة :
80-020

متخلدات تجاه مؤسسات عمومية أخرى

المبلغ

22288.730
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة

********

110000.000

اإلجتماعية
110000.000

الجملــــــــــة :
الجملــــــــــة :

587785.330

المصنفين ( تطبيق أحكام األمر الحكومي عدد 291
 )Vتسوية وضعية العملة ُ

لسنة  2019المؤرخ في  22مارس  2019المتعلق بضبط صيغ وآليات

اإلنتداب والترقية والترسيم بالبلديـات) :
إنتدبّ بلدية املرسى عدد  22عامل متعاقد أجر أدىن صناعي مضمون ( عملة تنظيف) مبوجب عقود
مصادق عليها من قبل سلطة اإلشراف ،
وحيع يف إطار تسوية مثل هذه الوضعيات  ،صدر األمر عدد  228لسنة  2018املؤرخ يف  06مارس 2018
واملتعلق بضبط أحكام إستثنائية خاصة بّتسيم األعوان والعملة الوقتيني واملتعاقدين ،
وحيع تعذرت تسوية وضعية املعنيني ربم إرسال امللفات اتمة املوجب إىل مصاحل الوالية يف اآلجال احملددة،
وحيع صدر يف األىناء األمر احلكومي عدد  291لسنة  2019املؤرخ يف  22مارس  2019املتعلق بضبط صيغ
وآليات اإلنتداب والّتقية والّتسيم ابلبلدايت والذي أحال صيغ وآليات اإلنتداب والّتقية والّتسيم على البلدايت
مع اإلبقاء على اإلجراءات والّتاتيب اجلاري هبا العمل طبقا للقانون األساسي للوظيفة العمومية الصادر مبقتضى
القانون عدد  112لسنة  1983املؤرخ يف  12ديسمرب  1983والنصوص الت ّمته أو نقحته،
(
وحيع بتاري  01أفريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل  ، 2019وقع تغيري صيغة عقود العملة املتعاقدين أجر أدىن صناعي مضمون
عملة تنظيف) إىل عملة مصنفني صنف . 3
املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املوافقة على تسوية وضعية هؤالء العملة املتعاقدين ،وذلك إبنتداهبم بصفة
عملة وقتيني صنف  3مكلفني أبعمال النظافة .
قرار المجلس البلدي
بعد التداول و النقاش  ،وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون تطبيقا ملقتضيات األمر احلكومي عدد

 291لسنة  2019املؤرخ يف  22مارس  2019املتعلق بضبط صيغ وآليات اإلنتداب والّتقية والّتسيم ابلبلدايت
على تسوية وضعية عدد  22عامل متعاقد أجر أدىن صناعي مضمون ( عملة تنظيف) و ذلك من عملة مصنفني
صنف  3إىل عملة وقتيني صنف  3مكلفني أبعمال النظافة .

 )VIالمصادقة على مشاريع إتفـاقيات :
✓ مشروع إتفاقية شراكة مع املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية حول العناية ابملنطقة الغابية ابملرسى ،
✓ مشروع إتفاقية مع موقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع " بلدية نيوز" املختص يف الشأن البلدي حول نشر أخبار اجمللس البلـ ـ ــدي و
خمتلف
األنشطة البلدية وحماور اللقاءات ابملواطنني واملشاريع املنجزة و الت بصدد اإلجناز وتقييمات اجملتمع املدين
ومقّتحاته لتطوير اآلداء البلدي مقابل دفع مبلغ سنوي يقدر أبلف دينار ( 1000د) ،
✓ مشروع إتفاقية مع شركة "  "Global Servicesحول توفري اإلتصال الالسلكي ابألنّتانت (" )"Wifiيف األماكن
األكثر كثافة ،
✓ مشروع إتفاقية مع "  "Jazz à Carthageحول تنظيم عدد  02عرض ابملركب التجاري " الزفي ـ ـ ـ ـ ـ ــر" وفضاء
اإلسبالاند على أن تتوىل البلدية الّتخيص يف إستغالل هذا األخري و فضاءات لإلشهار ،
✓ مشروع إتفاقية مع املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية والتعمري بسيدي بوسعيد حول فتح مناظرات أفكار خالل
العطل الدراسية حبسب حاجيات البلدية الت أتخذ بعني اإلعتبار احملافظة على الّتاث والطابع املعم ـ ـ ــاري للمدينـ ـ ـ ــة
و مجاليتها على برار  :توحيد املظهر اخلارجي لألكشاك املنتصبة بكامل املنطقة البلدية حبيع تكون واجهتها
ُمزوقة و ُمتناسقة  ،هتيئة ساحة  20مارس  ،ساحة جامع األمحدي و شارع احلبيب بورقيبة ( ، )Boulevard
هتيئة الدشرة املتواجدة مبنطق ـ ـ ـ ــة قمرت بتوحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد واجهات املن ـ ـ ــازل
و احملافظة على الطابع اخلاص للمكـ ـ ــان و تثمينه .
رأي المكتب البلدي
بعد النقاش  ،وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على مبدأ إّام إبرام مجيع مشاريع اإلتفاقيات اآلنف
ذكرها  ،مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية األوىل لسنة . 2020
قرار المجلس البلدي
بعد النقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على مبدأ إّام إبرام مشاريع اإلتفاقيات التالية :

✓ مشروع إتفاقية شراكة مع املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية حول العناية ابملنطقة الغابية ابملرسى ،
✓ مشروع إتفاقية مع موقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع " بلدية نيوز" املختص يف الشأن البلدي حول نشر أخبار اجمللس البلـ ـ ــدي و
خمتلف األنشطة البلدية وحماور اللقاءات ابملواطنني واملشاريع املنجزة و الت بصدد اإلجناز وتقييمات اجملتمع
املدين ومقّتحاته لتطوير اآلداء البلدي مقابل دفع مبلغ سنوي يقدر أبلف دينار ( 1000د) ،
✓ مشروع إتفاقية مع شركة "  "Global Servicesحول توفري اإلتصال الالسلكي ابألنّتانت (" )"Wifiيف األماكن
األكثر كثافة ،
✓ مشروع إتفاقية مع "  "Jazz à Carthageحول تنظيم عدد  02عرض ابملركب التجاري " الزفي ـ ـ ـ ـ ـ ــر" وفضاء
اإلسبالاند على أن تتوىل البلدية الّتخيص يف إستغالل هذا األخري و فضاءات لإلشهار ،
✓ مشروع إتفاقية مع املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية والتعمري بسيدي بوسعيد حول فتح مناظرات أفكار خالل
العطل الدراسية حبسب حاجيات البلدية الت أتخذ بعني اإلعتبار احملافظة على الّتاث والطابع املعم ـ ـ ــاري للمدينـ ـ ـ ــة
و مجاليتها على برار  :توحيد املظهر اخلارجي لألكشاك املنتصبة بكامل املنطقة البلدية حبيع تكون واجهتها ُمزوقة
و ُمتناسقة  ،هتيئة ساحة  20مارس  ،ساحة جامع األمحدي و شارع احلبيب بورقيبة (  ، )Boulevardهتيئة
الدشرة املتواجدة مبنطق ـ ـ ـ ــة قمرت بتوحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد واجهات املن ـ ـ ــازل و احملافظة على الطابع اخلاص للمكـ ـ ــان و تثمينه .
هذا  ،و ّّ إضافة ( مقارنة مبشاريع اإلتفاقيات الت مت التداول فيها خالل جلسة املكتب البلدي ليوم
اخلميس  13فيفري : ) 2020
✓ مشروع إتفاقية تعاون مع اإلّتاد العام لطلبة تونس حول ّكني الطلبة املرمسني ابجلامعات واملعاهد العليا العمومية
إبختصاصاهتم املختلفة من إجراء تربصات داخل البلدية وفروعها .

 )VIIتنقيح المعلوم الخاص بالوقوف بالسوق األسبوعية بالمرسى الرياض لسنة :2020
عمال مبقتض ــيات الفص ــل  69من جملة اجلباية احمللية املتعلق ابملعاليم الواجبة داخل األس ااوا والذي ينص على
إمكانية "توظيف معلوم خاص للوقوف ابألسـ ـ ـ ـواق اليومية واألسـ ـ ـ ــبوعية والظرفية ...إذا أفضـ ـ ـ ــى تطبيق املعلوم العام
للوقوف إىل مقادير ال تتناسب مع مصاريف التصرف يف السوق"،
وحيع يستوجب مبلغ لزمة السوق األسبوعية لسنة  2020املقدر بـ ـ ـ  503.000,000د توظيف املعلوم اخلاص
لتفادي تطبيق املستلزم لتعريفة مشطة وما ينجر عن ذلك من خالفات بينه وبني التجار املنتصبني،
املعروض على أنظار أعضــاء اجمللس البلدي املوافقة على إصــدار قرار بلدي ينص على إضــافة مبلغ 0,650د
للمعلوم العام للوقوف ابلسوق األسبوعية ( اإلنتصاب ) ليصبح اجملموع على النحو التايل 0,150 :د 0,650 +د

= 0,800د عن املّت املربع يف اليوم .
قرار المجلس البلدي
بعد النقاش  ،وافق أعض ـ ــاء اجمللس البلدي احلاض ـ ــرون على إص ـ ــدار قرار بلدي ينص على إض ـ ــافة
مبلغ 0,650د للمعلوم العام للوقوف ابلس ـ ـوق األس ـ ــبوعية ( اإلنتص ـ ــاب ) ابملرس ـ ــى الرايض تفاداي لتطبيق املس ـ ــتلزم
لتعريفة مشـ ــطة وما ينجر عن ذلك من خالفات بينه وبني التجار املنتصـ ــبني  ،ليصـ ــبح اجملموع على النحو التايل :
0,150د 0,650 +د = 0,800د عن املّت املربع يف اليوم.

 )VIIIإحداث خطوط نقـل عمومي حضري :

نظرا ملا تشـهده مدينة املرسـى من تطور سـكاين خاصـة خالل السـنوات األخرية وتبعا للطلبات امللحة الواردة من
متسـاكين الدوائر البلدية وخاصـة قمرت والبحر األزرق بسـبب عدم توفر خدمات النقل العمومي احلضـري وما يتسـبب
فيه ذلك من تعطيل ملصاحلهم مما يضطرهم إىل اللجوء إىل النقل العشوائي ،
املعروض على أنظـار اجمللس البلـدي املوافقـة على مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـك يتم إرفـاقـه بط ـلب تركيز خطني جـديـدين حلـافالت
النقل العمومي احلض ــري إىل الس ــيد وايل تونس الذي يس ــتوىل بدوره إحالته على أنظار املص ــاحل املختصـ ـة بوزارة النقل
ويكون املسلك على النحو التايل :
➢ حمطة إنطالق ووصول  :أمام املستشفى اجلامعي املنجي سليم .
➢ خط أول  :مرورا بنهج إبن اجلزار وهنج حممد علي وشارع الطيب املهريي وساحة املنصف ابي .
➢ خط اثين  :مرورا بنهج فطومـة بورقيبـة وهنج النويري وهنج جـابر إبن حيـان والطريق اجلهويـة  R23وقمرت القريـة
 R23و هنج إبن اجلزار .
قرار المجلس البلدي
أفاد السيد رئيس البلديّة أنه بصفة إستثنائية و يف إطار تنظيم عملية النقل العمومي مبدينة املرسى  ،وافق

السيد الوايل على توفري عدد  02خطوط نقل عمومي حضري لفائدة متساكين املنطقة البلدية و خاصة قمرت و
البحر األزرق ابلتنسيق مع السيد وزير النقل  ،على أن تتم موافاته مبداولة للمجلس البلدي يف الغرض مرفوقة مبقّت
يف املسلك .
و بعد النقاش و التصويّ (عدد  : 18موافقة و عدد  01رفض  :السيد سليم الزلطين  ،مستشار  ،رئيس
جلنة الشـ ـ ــؤون اإلجتماعية و الشغل و فاقدي السند وحاملي اإلعاقة )  ،وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون
على :
• بعع خطني جديدين للنقل العمومي احلضري ،
• إعادة أتطري منظومة تراخيص التاكسي اجلماعي ابلتنسيق مع السيد الوايل مع إمكانية النظر يف تسوية وضعية
النقل العشوائي ،
• عدم إضافة تراخيص جديدة للتاكسي اجلماعي .

 )IXتسوية وضعيتي العقـار المسمى " فيكتور هوقو" و شركة " مرسى موضة":
➢ تسوية وضعية العقـار المسمى " فيكتور هوقو" :

ّّ دراسة ملف العقار املسمى " فيكتور هوقو" املتواجد بزاوية هنجي عبد الرمحان مامي و فكتور هوقو من قبل جلنة
تسوية وضعيات البناءات املخالفة الت وافقّ على إبرام إتفاقية مع مالكه السيد سليم بن منصور لتسوية الوضعية
مقابل إجناز مشاريع للصاحل العام منها :
 إعادة هتيئة املقر احلايل للدائرة البلدية ابملرسى الرايض وّتويل طابقها األرضي إىل مركب طفولة متكامل جمهز حسبطلب البلدية ووفقا لألمثلة التنفيذية الت يُعدها الطرف الثاين وتصادق عليها البلدية.

 -بناء طابق علوي أول وهتيئته كدائرة بلدية ،

 تشييد مقر ملساعدة النساء ضعيفات احلال على اإلندماج يف سوق الشغل واملشاركة يف احلياة العامة عرب توفريالتكوين املالئم ...
و املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املوافقة على تسوية وضعية العقار املسمى " فيكتور هوقو" وتكليف السيد
رئيس البلدية ابلتنسيق مع السيدة رئيسة جلنة تسوية وضعيات البناءات املخالفة إلعداد إتفاقية التسوية وعرضها يف صيغة
هنائية على أنظار اجمللس البلدي قصد املصادقة عليها .
قرار المجلس البلدي
بعد النقاش  ،وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على تسوية وضعية العقار املسمى " فيكتور هوقو" ملالكه السيد
سليم بن منصور مقابل إجناز مشاريع للصاحل العام منها :
 إعادة هتيئة املقر احلايل للدائرة البلدية ابملرسى الرايض وّتويل طابقها األرضي إىل مركب طفولة متكامل جمهز حسبطلب البلدية ووفقا لألمثلة التنفيذية الت يُعدها الطرف الثاين وتصادق عليها البلدية.

 -بناء طابق علوي أول وهتيئته كدائرة بلدية ،

 تشييد مقر ملساعدة النساء ضعيفات احلال على اإلندماج يف سوق الشغل واملشاركة يف احلياة العامة عرب توفريالتكوين املالئم ...
و تكليف السيد رئيس البلدية ابلتنسيق مع السيدة رئيسة جلنة تسوية وضعيات البناءات املخالفة إلعداد إتفاقية التسوية
وعرضها يف صيغة هنائية على أنظار اجمللس البلدي قصد املصادقة عليها .
➢ تسوية وضعية شركة " مرسى موضة " :
ّّ دراسة ملف بناية شركة "مرسى موضة" من قبل جلنة تسوية وضعيات البناءات املخالفة الت وافقّ على إبرام
إتفاقية مع الشركة املذكورة لتسوية الوضعية مقابل دفع مبلغ مايل قدره عشرة مليون دينار ( 10م.د) مع الّتخيص ّا

يف هتيئة مأوى سيارات طابق سفلي و أرضي على عقار بلدي على نفقتها و يف شكل لزمة إستغالل  ،و املعروض
ع ـ ـلى أنظار أعضاء اجمللس البلدي املوافقة على تسوية وضعية شركـ ــة " مرسى موضة " وتكليف السيد رئيس البلدية
ابلتنسيق مع السيدة رئيسة جلنة تسوية وضعيات البناءات املخالفة إلعداد إتفاقية التسوية وعرضها يف صيغة هنائية
على أنظار اجمللس البلدي مرفوقة ابلدراسات التقنية و األمثلة اّندسية قصد املصادقة عليها .
قرار المجلس البلدي
بعد النقاش  ،وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على تسوية وضعية شركة "مرسى موضة" مقابل دفع مبلغ
مايل قدره عشرة مليون دينار ( 10م.د) مع الّتخيص ّا يف هتيئة مأوى سيارات طابق سفلي و أرضي على عقار
بلدي على نفقتها و يف شكل لزمة إستغالل و تكليف السيد رئيس البلدية ابلتنسيق مع السيدة رئيسة جلنة تسوية
وضعيات البناءات املخالفة إلعداد إتفاقية التسوية وعرضها يف صيغة هنائية على أنظار اجمللس البلدي مرفوقة
ابلدراسات التقنية و ابألمثلة اّندسية قصد املصادقة عليها .

 )Xمختلفـات :
❖ إستكمال قـائمة مقرري اللجان البلدية :
املعروض على أنظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار أعضاء اجمللس البلدي إستكمال قائمة مقرري جلنت النظافة و الصحة و البيئة
( إستقالة املقررة ) و اإلعالم و التواصل و التقييم ( بياب مقرر) تطبيقـ ـ ـ ـا ملقتضيات الفصل 211مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
جملة اجلماعات احمللية .
قرار المجلس البلدي
قرر أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون أتجيل النظر يف هذه املسألة خالل الدورة القادمة للمجلس البلدي .

❖ طلب قرض من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية لتمويل إقتناء معدات :
حرصا على تدعيم األسطول البلدي من املعدات و إعطاء دفع جديد للعمل البلدي املتعلق ابلنظافة
و العناية ابملناطق اخلضراء  ،تعتزم بلدية املرسى إقتناء معدات بكلف ـ ـ ـ ـ ـ ـة مجليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة قدرها  500أد وفقـ ـ ـ ـا

للخطة التمويلية التاليـ ـ ــة :
 ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض ( 500 :)% 100أدواملعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املوافقة على طلب قرض من صندوق القروض ومساعدة
اجلماعات احمللية لتمويل إقتناء املعدات التالية :
• شاحنة سقو املناطق اخلضراء بسعة  5000ل ،
• عدد  03شاحنة قالبة بسعة  3,5طن ،
• جرار رابعي الدفع .
قرار المجلس البلدي
بعد النقاش  ،وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على طلب قرض من صندوق القروض ومساعدة اجلماعات
احمللية ( )% 100مببلغ مجلي قدره  500أد لتمويل إقتناء املعدات التالية :
• شاحنة سقو املناطق اخلضراء بسعة  5000ل ،
• عدد  03شاحنة قالبة بسعة  3,5طن ،
• جرار رابعي الدفع .
❖ تكوين المجلس المحلي التشاركي لألطفـال :
أفادت اآلنسة إميا الفهري  ،مستشارة  ،رئيسة جلنة ال ّدميقراطية التّشاركية و احلوكمة املفتوحة ،رئيسة

دائرة سيدي داود أبنه سيتم تكوين " جملس حملي تشاركي لألطفال " حلع الناشئة املتواجدة ابملنطقة البلدية على

املشاركة يف الشأن البلدي و التعرف على خمتلف مكوانته  ،علما و أن أعضاء هذا اجمللس مت تكوينهم و مرافقتهم
ميدانيا للتعرف على خصوصيات العمل البلدي اليومي و آلياته.

