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ّ

 

 لساجملبقصر البلدية جلسة    احلادية عشرة صباحا على الساعة    2020  يليةجو   06  اإلثننيإنعقدت يوم  
لسنة    البلدي الثّانية  العاديّة  السيد  2020يف دورته  بوراوي  برائسة   اتدالسيّ وحبضور  ،    البلدية  ، رئيس  املعز 
اآليت ذكرهم ، بعد توجيه إستدعاءات كتابية إىل مقـّر سكنـاهم تطبيقا ملا يقتضيه   البلدي  لساجملادة أعضاء  والسّ 

ووفقا   ،ة  ــــــــــــــــــــاملتعّلق مبجلة اجلماعات احمللي  2018ماي    09 خ يفاملـؤرّ   2018لسنة    29 األساسي عددالقانون  
 ايل :للنص التّ 

ّّ:الموّضّّّّّّ  .  إستدعاء   وع

الثّانية  ،      بعد  و  العاديّة  البلدي يف دورته  املزمع   2020لسنة  أتشّرف إبستدعائكم حلضور جلسة اجمللس 

 ( بقصر البلديّة . 11.00على الساعة احلادية عشرة صباحا )   2020جويلية  06عقدها يوم اإلثنني 

 اآلنسة مىن خالص -
                  اجوريلسيدة لطيفة التّ ا -

 ،ديةىل لرئيس البل املساعدة األو 
 ، مساعدة رئيس البلدية

 اآلنسة زهور قريرة -
 السيدة عائشة املهريي -
           السيد حممد ضياف الدريدي -
    شرادالسيد حممد  -

  السيدة رمي احلشيشة -
 
 
 
 لسيد رؤوف الشنويف ا -

 ، حر األزرقرئيسة دائرة الب، مستشارة 
 دائرة املرسى املدينة ،، رئيسة مستشارة 

 ، مستشار، رئيس دائرة قمرت 
  مستشار، رئيس دائرة املرسى الرايض،

ة و إســــــداء مستشــــــارة ،  ؤون اإلداريــــــّ رئيســــــة جلنــــــة الشــــــّ
  اخلدمات و الّتعاون الالّمركزي ،

 
 

 مستشار، رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة،



         جتماعيـــــــــــــةاإلؤون الشــــــــــــّ  رئــــــــــــيس جلنــــــــــــة مستشــــــــــــار ،   السيد سليم الزلطين -
 وفاقدي السند و حاملي اإلعاقة ،  غلو الشّ 

 م

         مستشـــــــــــــار، رئيســـــــــــــة جلنـــــــــــــة اإلعـــــــــــــالم و التواصـــــــــــــل  مىن املطهري                  السيدة  -   
 ، و التقييم

    رتبيــــــة قافــــــة و الالفنــــــون و الثّ جلنــــــة ، رئيســــــة  مستشــــــارة السيدة روضة الزاوشي رزق اّلّل     -    
 ، عليمو التّ 

 السيدة نبيلة محزة -     
 السيد إلياس كشك  -
 

  إميان الفهرياآلنسة  -
 
 لعّياشي السيد فارس ا -

 
 السيد حممد الطيب املهريي   -

 
 السيد قيس النيقرو -
    د ريزاالسيد أمح -

 
 الطّابع صاحب نبيل حممد السيد -
   بوعزيز التيجاين حممد السيد -
  ينالدّ  عز سهام السيدة  -
   سعودم بن أمين السيد -
   احلاج بن أيوب  السّيد -
   احملرزي سليم السيد -
   الزهار عياض السيد -
 شيبوب  خالد السيد -
                                                                                                                   مطري هاجر السيدة -

  ،ة رأة واألسر ة شؤون املرئيسة جلن مستشارة،
ــاعد  ــؤونمســـ ــيس جلنـــــة الشـــ ة، رئـــ ــيس البلديـــــّ املاليـــــة  رئـــ

 التصّرف ،و اإلقتصاديّة و متابعة 
 مستشارة ، رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركيّــــــــة 
 و احلوكمة املفتوحة، رئيسة دائرة سيدي داود، 

بـــــني  الفــــرصوتكـــــافؤ ســــاواة مستشــــار، رئــــيس جلنـــــة امل
 ،  اجلنسني

األشـــــــــــغاة و الّتهي ـــــــــــة تشـــــــــــار ، مكلـــــــــــّ  بلجنـــــــــــة س م
 العمرانّية ،

 مستشار، رئيس جلنة النظافة والصّحة والبي ة ،
صاديّة  مستشار، رئيس جلنة الّشؤون املالّية واإلقت

 ومتابعة التصرف ابلنّيابة ، 
 مستشار ،
 مستشار ،
 مستشارة ،
 مستشار ،
 مستشار ،
 مستشار ،
 مستشار ،
 ،مستشار 
 مستشارة .

 

 
  



 
  

       

-  

-                                                 

                   و تغّيب تا بعذر :  
  السيدة فراية مسرية بوزيري -     
    اآلنسة راقية الغريب                        -     
 

 مساعدة رئيس البلدية ،       
  مستشارة .        
 

 
 

 

 البلدي:    لسجلسة اجمل حضركما 

 ، لبلديّة تب العام لالسيد الكا -
 أعوان اإلدارة البلديّة .  -

 بعض املواطنني و ممثّلي اجملتمع املدين ابملرسى .  -
 
 
 
 

 
 

  املعز بوراوي ، رئيساليت إفتتحها السيد    2020يف دورته العاديّة الثّانية لسنة    البلدي  لساجملإنعقدت جلسة       
و ممثّلي اجملتمع  و بعض املواطنيــــــــن    رة البلديّة و اإلداالبلدي    اجمللســـن أعضــــــــــــاء  ع احلاضرين مــــــــُمــــــــرحّبا جبمي،  لبلدية  ا

 . املدين ابملرسى
 ت اإستعراض املسائل املعروضة جبدوة أعماة اجللسة داعيا السيد البلدية السيد رئيس إثر ذلك ، توىّل          
: ها داوة فيللتّ  البلدي سل اجملو السادة أعضاء    

ّ
ّ
ّ

 

I)    ّة واإلقتصاديّة و متابعة التصّرف : ـــــجلنة الّشؤون املالي 

حول    2019نوفمرب    19املنعقدة يوم الّثالثـــــــــاء    2019حتيني مداولة اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائّية لسنة   (1
 صادقة عليه . و املّولة لرئيس البلديّة  اإلمتيازات العينّية املُخضبط مقدار املنحة اجلملّية و 

 .  2020حتويل إعتمادات تعّهدا ابلعنوان الثّاين مليزانّية الّتنمية لسنة  (2

تكريس إجباريّة إمضاء إتّفاقية رفع الفضالت مع البلديّة على الرّاغبني يف فتح مطعم ، مقهى و غريمها من احملاّلت   (3
 وحة للعموم . الّتجارية املفت

 .   ومي البلديمللك العماألكشاك اب يني وضعّيةحت (4
 

 الّتمديد يف لزمات إستغالل امللك العمومي البلدي.  (5
 .تعليق إسناد شارات الوقوف (6

 .لملك العمومي البلدياإلشغال الوقيت لو معلوم  إعفاء أصحاب احملاّلت املفتوحة للعموم من معلوم اإلشهار (7

 .  مالّيةإسرتجاع مبالغ  (8
 

 II)    ّية هيئة العمراناألشغال و التّ جلنة  : 

 . ( مقرتح توظيف معلوم على هدم و رفع املباين أو جزء منها و املخالفة لقرارات اهلدم 1
 تسوية الوضعّية العقاريّة للسّيد خري الّدين الزّاهي.  (2



 الرايض لورثة يوسف اجلليطي. تسوية الوضعّية العقاريّة للمسكن الّشعيب الكائن حبّي ( 3

 تربوي مبنطقة البحر األزرق.  تثنائّية لبعث مشروع( الرّتخيص بصفة إس4
 .  ( املصادقة على مثال الّتهيئة العمرانّية لبلديّة املرسى 5
طلب قرض من صندوق القروض و مساعدة اجلماعات احمللّية لتمويل مشروع تعبيد الطّرقات  (  6

 . 2019اإلستثمار الّتشاركي لسنة بربانمج 
ويل مشروع الرّتصيف بربانمج  ّية لتمساعدة اجلماعات احمللطلب قرض من صندوق القروض و م(  7

 .   2019اإلستثمار الّتشاركي لسنة 
طلب قرض من صندوق القروض و مساعدة اجلماعات احمللّية لتمويل إقتناء معّدات نظافة  (  8

   .ووسائل نقل 
 .  ضعّية الفسحة الّشاطئية املُتامخة لنزل الفصول األربعةدرس تسوية و ( 9
 . بتسوية وضعّيات البناءات املخالفة وتوسيع صالحّياهتا القارّة املتعّلقة  ة بعث الّلجنة غري  ادإع(  10
 . طلب تسييج عقار بلدي على الّشياع ( 11

III)   الّنظافة و الصّحة و البيئة جلنة : 
 . 1996أفريل  18يف املؤرّخ  127عدد  الرّتاتيب الصحّية لبلديّة املرسىتعديل قرار  ➢

IV)    الّرايضة  الطّفولة و الّشباب وجلنة  : 
 مشروع كرّاس شروط إحداث فضاء ترفيهي لألطفال و الّشباب بقمرت.  ➢

V)   جلنة الفنون و الثّقافة و الرّتبية و الّتعليم :  
 املرسى و وزارة الّشؤون الثّقافية . إتّفاقية شراكة بني بلدية ( 1

 ادة . إحداث فضاء إلقامة تظاهرات ثقافّية مبنتزه الّسع( 2
 .  2020الّلجنة لسنة ( عرض برانمج 3
 

VI)   خمتلفات  : 
 

 

  Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo"  بلدية املرسى و مجعية  إتّفاقية شراكة بني مشروع  ➢

 (CIES Onlus )  " . 
 . بلدية املرسى و منّظمة " أطبّاء العامل " بلجيكا ، فرع تونس مشروع إتّفاقية شراكة بني  ➢
 البلديّة .  ضبط مهام مساعدي رئيس  ➢

 . و حتيني قائمة رؤسائها و مقّرريها سّد شغور الّلجان البلديّة   ➢

 إحداث جلان بلديّة غري قارّة .  ➢

 القاضي بتنظيم يوم أحد دون سّيارات . إعادة تفعيل قرار اجمللس البلدي  ➢



 ".  SKL" جلهاتمتابعة مهّمة الّتدقيق مع اجلمعّية الّسويدية للّسلطات احمللية و ا ➢

 جاري " الّزفري" و التجاوزات الّتارخيية احلاصلة . رّكب التّ ملّف امل ➢

 تسمية األهنج .  ➢

 .الرّتاتيت العمرانّيةاإلعالم بقرار بلدي حول توظيف خطااي مالّية من أجل خمالفة  ➢
 

ّ
ّ
ّ

 

I)  ّّالمالي ّالش ؤون ّّ:ـــــلجنة ّالتصر ف ّمتابعة  ةّواإلقتصادي ةّو
II) ّ

ّّاينّّتحّي(1ّّ ّفيّدورته ّالمجلسّالبلدي ّلسنّةمداولة ّالثـ الثـــــــــــــــاء2019ّّّّّّإلستثنائيـ ــــــــــــــة ّيوم ّالمنعقدة
ّلرئيسّالبلديـ ـة2019ّّّّنوفمبر19ّّّّ ّالُمخو لة ّاإلمتيازاتّالعيني ة ّو ّالجملي ة ّالمنحة ّمقدار حولّضبط

:ّّ ّالمصادقةّعليه ّ    و
املنح اجلملية الواردة مبداولة اجمللس   اصر عن  ملكتب البلدي املوافقة على حتينياملعروض على أنظار أعضاء ا      

حوة ضبط مقدار املنحة اجلملّية    2019نوفمرب    19م الثالاثء  املنعقدة يو   2019البلدي يف دورته اإلستثنائية لسنة  
لسنة    142ضيات األمر احلكومي عدد  واإلمتيازات العينية املخّولة لرئيس البلدية واملصادقة عليه ، وذلك تطبيقا ملقت

و املتعّلق ابلرتفيع يف مقادير منحة التأطري والبحث املسندة لفائدة سلك املدّرسني   2020فيفري    25املؤرخ يف    2020
الباحثني الّتابعني للجامعات وسلك الباحثني التابعني للمؤّسسات العمومية للبحث العلمي اخلاضعة إلشراف الوزارة  

 : ة الّتايل وفقا للجدو (  6) الفصل لبحث العلمي املكلفة اب
III)  

ّّا ّالمنحة ّالحالي ّةعناصر لجملي ة ّالس ابقّة  ّالجملي ة ّالمنحة  عناصر

657,000األجر األساسي :                 2.900,000منحة التسيري:    

3,50092.2منحة التأطري والبحث:             200,000منحة املسؤولية:  

     1.035,000ليم العايل:   منحة خصوصية التع 
 

   450,000سكن :  منحة ال
 

   85,000منحة كيلومرتية مجلية :            
 

   300,000منحة الّتمثيل:   

108,334منحة اإلنتاج املدجمة :                  

د  .8,834174اجلملة :         د  3.850,000اجلملة :       

ّرأيّالمكتبّالبلدّيّّّّ
 

ح اجلملية الواردة مبداولة اجمللس البلدي  حتيني عناصر املن دي احلاضرون على  أعضاء املكتب البل   بعد الّنقاش ، وافق
لسنة   اإلستثنائية  دورته  الثالاثء    2019يف  يوم  اجلملية    2019نوفمرب    19املنعقدة  املنحة  مقدار  ضبط  حوة 

لسنة   142قا ملقتضيات األمر احلكومي عدد  واإلمتيازات العينية املخّولة لرئيس البلدية واملصادقة عليه ، وذلك تطبي
و املتعّلق ابلرتفيع يف مقادير منحة التأطري والبحث املسندة لفائدة سلك   2020فيفـــــــــــــــري    25املؤرخ يف    2020



اخلاضعة  املدر  العلمي  للبحث  العمومية  للمؤّسسات  التابعني  الباحثني  للجامعات وسلك  التابعني  الباحثني  سني 
 وفقا للجدوة الّتايل :(   6ل لفص ) اف الوزارة املكلفة ابلبحث العلميإلشرا

 
 

ّالحالي ّة ّالجملي ة ّالمنحة ّالس ابقّة عناصر ّالجملي ة ّالمنحة  عناصر

657,000األجر األساسي :                2.900,000منحة التسيري:      

3,50092.2منحة التأطري والبحث:           00200,0منحة املسؤولية:    

     1.035,000منحة خصوصية التعليم العايل:  

 

  450,000منحة السكن : 

 

  85,000منحة كيلومرتية مجلية :           

 

     300,000منحة الّتمثيل:  

108,334منحة اإلنتاج املدجمة :             

د  .8,834174اجلملة :        د  3.850,000اجلملة :      
       

 . 2020لثّانية لسنة يف دورته العاديّة انظار اجمللس البلدي ض املوضوع على أمع عر           
ّالمجلسّالبلدّي ّقرار

 

البلدي احلاضرون على حتيني عناصر املنح اجلملية الواردة مبداولة اجمللس   لسبعد الّنقاش ، وافق أعضاء اجمل   
ة اجلملية  حوة ضبط مقدار املنح  2019نوفمرب    19املنعقدة يوم الثالاثء    2019البلدي يف دورته اإلستثنائية لسنة  

لسنة   142ألمر احلكومي عدد  ت العينية املخّولة لرئيس البلدية واملصادقة عليه ، وذلك تطبيقا ملقتضيات اواإلمتيازا
ائدة سلك و املتعّلق ابلرتفيع يف مقادير منحة التأطري والبحث املسندة لف  2020فيفـــــــــــــــري    25املؤرخ يف    2020

التابعني الباحثني  ااملدرسني  الباحثني  للجامعات وسلك  اخلاضعة    العلمي  للبحث  العمومية  للمؤّسسات  لتابعني 
 وفقا للجدوة الّتايل :(   6) الفصل كلفة ابلبحث العلميإلشراف الوزارة امل

ّالحالي ّة ّالجملي ة ّالمنحة ّالس ابقّة عناصر ّالجملي ة ّالمنحة  عناصر

657,000               األجر األساسي : 2.900,000:   منحة التسيري   

3,50029.2منحة التأطري والبحث:           200,000منحة املسؤولية:    

     1.035,000منحة خصوصية التعليم العايل:  

 

  450,000منحة السكن : 

 

  85,000منحة كيلومرتية مجلية :           
 

     300,000منحة الّتمثيل:  

34108,3نتاج املدجمة :           اإل  منحة  

د  .8,834174اجلملة :        د  3.850,000اجلملة :      



ّالثـّ ّّّ(2 ّبالعنوان ّتعه دا ّإعتمادات ّلميزانيّ تحويل ّلسنةّّاني ّالت نمية ّّ:2020ة
 انه:  كما يلي بي   2020ن الثاين مليزانية التنمية لسنة املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على حتويل إعتمادات تعّهدا ابلعنوا 

 

ّالفصلّوالفقرةّّ
ّالفرعيّ  ّّةوالفقرة

ّالنّ  ّبالميزانيةّّّفقّةبيان ّالمرسم
ّدّاتعهّ 

ّالمبلغّّ
ّقّصبالنّ 

ّالمبلّغ
ّيادّةبالزّ ّّ

ّالمجموّع
ّالتّ ّّ ّحويّلبعد

إحداث وتهيئة   000- 0004- 06614

ات المراقبة  مصب  

 حويل  ومراكز الت  

50.000,000 50.000,000  / 

بناء وتهيئة   001- 0001- 06617

واألحياء    األسواق

ت  والمحل  

 التجارية  

840.000,000 180.000,000  660.000,000 

 130.000,000 30.000,000  100.000,000 ة  تجهيزات إداري   000- 0001- 06604
برامج وتجهيزات   001- 0020- 06605

 ة مختلفة  إعلمي  

70.000,020 / 50.000,000 120.000,020 

 250.000,000 150.000,000 / 100.000,000 قل  إقتناء وسائل الن   001- 0001- 06608

  230.000,000 230.000,000 الجملـــــــــــــة  
 

ّ
ّ

ّالمكتبّالبلدّيرأيّّ
 كما يلي بيانه:    2020نمية لسنة حتويل إعتمادات تعّهدا ابلعنوان الثاين مليزانية الت بعد الّنقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على

 



ّالفصلّوالفقرةّّ

ّالفرعيّ  ّّةوالفقرة
ّالنّ  ّبالميزانيةّّّفقّةبيان ّالمرسم

ّدّاتعهّ 
ّالمبلغّّ

ّقّصبالنّ 
ّالمبلّغ

ّيادّةبالزّ ّّ
ّالمجموّع

ّالتّ ّّ ّحويّلبعد
إحداث وتهيئة   000- 0004- 06614

ات المراقبة  مصب  

 حويل  ومراكز الت  

50.000,000 50.000,000  / 

بناء وتهيئة   001- 0001- 06617

األسواق واألحياء  

ت  والمحل  

 ارية  لتج ا

840.000,000 180.000,000  660.000,000 

 130.000,000 30.000,000  100.000,000 ة  تجهيزات إداري   000- 0001- 06604
برامج وتجهيزات   001- 0020- 06605

 ة مختلفة  إعلمي  

70.000,020 / 50.000,000 120.000,020 

 250.000,000 150.000,000 / 100.000,000 قل  إقتناء وسائل الن   001- 0001- 06608

  230.000,000 230.000,000 الجملـــــــــــــة  

 . 2020مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّانية لسنة                  
 

  



 
ّالمجلسّالبلدّي ّقرار

 

 

 كما يلي بيانه:    2020ية التنمية لسنة ابلعنوان الثاين مليزانحتويل إعتمادات تعّهدا  البلدي احلاضرون على لسبعد الّنقاش ، وافق أعضاء اجمل
 

ّالفصلّوالفقرةّّ

ّالفرعيّ  ّّةوالفقرة
ّالنّ  ّبالميزانيةّّّفقّةبيان ّالمرسم

ّدّاتعهّ 
ّالمبلغّّ

ّقّصبالنّ 
ّالمبلّغ

ّيادّةبالزّ ّّ
ّالمجموّع

ّالتّ ّّ ّحويّلبعد
تهيئة  إحداث و  000- 0004- 06614

المراقبة  ات صب  م

 حويل  ومراكز الت  

50.000,000 50.000,000  / 

بناء وتهيئة   001- 0001- 06617

األسواق واألحياء  

ت  والمحل  

 التجارية  

840.000,000 180.000,000  660.000,000 

 130.000,000 30.000,000  100.000,000 ة  تجهيزات إداري   000- 0001- 06604
وتجهيزات    برامج 001- 0020- 06605

 ة مختلفة  إعلمي  

70.000,020 / 50.000,000 120.000,020 

 250.000,000 150.000,000 / 100.000,000 قل  إقتناء وسائل الن   001- 0001- 06608

  230.000,000 230.000,000 الجملـــــــــــــة  

اإلجراءات الاّلزمة يف الغرض .وفّوض اجمللس لرئيسه إّّتاذ        
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ّالّبّّريّستّكّّّ(3 ّالفضالتّمع ّإت فـاقيةّرفع ّإمضاء ّالر اغبينّفيّفتحّمطعمّ،ّمقهىّوّّإجباري ة لدي ةّعلى
ّللعمومّّغّي ّالمفتوحة ّالمحال تّالت جارية ّمن ّّ:رهما

 ة رفع الفضالت مع البلديّة إجباريّة إمضاء إتّفاقياملعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على تكريس        
 ة ــــــــــــــــــ، و ذلك للمحافظة على نظاف لّتجارية املفتوحة للعمومتح مطعم ، مقهى و غريمها من احملاّلت اغبني يف فعلى الرّا

 ا من اإلضرار ـــــــــــــــــاملدينة عموما و نظافة حميط هذه احملاّلت بصفة خاّصة و تفاداي ملا ينجّر عن إلقاء الفضالت عشوائيّ  
 ة .ابلصّحة العامّ 

 

 رأيّالمكتبّالبلدّيّّّّّّّ
ّ

املسألة من جدوة األعماة لّلجنة املختّصة قرتاح من السّيد الكاتب العام للبلديّة ، يتّم إرجاع هذه  إبو  بعد الّنقاش ،  
 قصد مّد اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّانية بورقة مفّصلة يف الغرض .

ّ

ّالمجلسّالبلدّي ّقرار
إجباريّة إمضاء إتّفاقية رفع الفضالت يس  تكر وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على  وة ،  و الّتدا  بعد الّنقاش

، و ذلك للمحافظة على   البلديّة على الرّاغبني يف فتح مطعم ، مقهى و غريمها من احملاّلت الّتجارية املفتوحة للعموممع  
ن لفضالت عشوائيّـــــــــــــــــا ماّلت بصفة خاّصة و تفاداي ملا ينجّر عن إلقاء انظافــــــــــــــــــة املدينة عموما و نظافة حميط هذه احمل 

 ر ابلصّحة العاّمة . اإلضرا
ّ

ّالبلديّّّّييّنتّح ّ(4 ّبالملكّالعمومي ّاألكشاك ّّ:وضعي ة
وبصفة     املاضية  السنوات  البلدية خالة  إشغ  إستثنائيةأسندت  تو تراخيص  البلدي  العمومي  للملك  وقيت   ىّل اة 
 اإلجتماعية ، مل يّتم حتيني الوضعية   أنّهجارة إلّ هبا مبقتضاها تركيز أكشاك لتعاطي التّ صحاأ
اهتم حالة حبالة وتقدمي مقرتح املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي تكوين جلنة يف الغرض تتوىّل النظر يف ملفّ   

لة   تثبت إحااد قرارت إزالة لألكشاك اليّت أو إبّتّ   للمجلس إّما بتجديد رخص اإلشغاة الوقيت للملك العمومي البلدي
 ميكن أن يّتم الرتخيص يف   حتديد املواقع اليّت حتّسن الوضعية املادية للمنتفعني هبا كما تتوىّل  إىل الغري أو يتبنّي   أصحاهبا

 إشغاهلا جمّددا . 
 

ّالمجلّس ّالبلدّيّّقرار
تصاديّة و متابعة أن تتوىّل جلنة الّشؤون املالّية و اإلق  حلاضرونأعضاء اجمللس البلدي ا  قّررو الّتداوة ،    بعد الّنقاش

املسندة إستثنائّيا خالة السنوات املاضية و    -دراسة ملّفات تراخيص اإلشغاة الوقيت للملك العمومي البلديالتصّرف  
حالة حبالة وتقدمي    -  جتماعيةاليّت قام أصحاهبا مبقتضاها تركيز أكشاك لتعاطي الّتجارة دون أن يّتم حتيني وضعّياهتم اإل

الة لألكشاك اليّت تثبت إحالة أصحاهبا إىل الغري أو يتبنّي  بتجديد هذه الرّتاخيص أو إّّتاد قرارت إز مقرتح للمجلس إّما  
 دا .حتّسن الوضعية املادية للمنتفعني هبا  ، كما تتوىّل الّلجنة حتديد املواقع اليّت ميكن أن يّتم الرّتخيص يف إشغاهلا جمدّ 

   ّ



ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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ّالملكّالعمّو (5 ّلزماتّإستغالل ّفي ّالبلديّ:الت مديد  مي
ة حلالت ق بضبط أحكام خاصّ املتعلّ   2020ماي    28خ يف  املؤرّ   2020لسنة    24تبعا لصدور املرسوم عدد  

أو   اإلجنازر يف  مديد يف مدة اللزمة يف حالة التأخّ على إمكانية التّ   18يف فصله    مديد يف عقود اللزمات والذي نصّ التّ 
  ،عة وخارجة عن إرادة طريف العقد متوقّ ظروف غري  ة قاهرة أوف بسبب حدوث قوّ   عن التصرّ وقّ الت

  .زمات خبصوص متديد عقود اللّ  املكتب البلدي إبداء الرّأياملعروض على أنظار أعضاء       
 

ّ

 رأيّالمكتبّالبلدّي
 املسألة من جدوة األعماة لّلجنةيتّم إرجاع هذه    العام للبلديّة ،و إبقرتاح من السّيد الكاتب  بعد الّنقاش ،  

ي يف دورته العاديّة الثّانية بورقة مفّصلة يف الغرض والّنظر يف التمديد بنفس الّشروط  املختّصة قصد مّد اجمللس البلد
 يف لزمة موّزعات الّتذاكر و خالص اليد العاملة و األداءات و غريه . 

 الية : للزمات التّ خبصوص متديد عقود ا اجمللس البلدي إبداء الرّأي املعروض على أنظار أعضاء         
 :  ارات لزمة مآوي السيّ  -1
صحاب وى السيارات خالة السنة املاضية مقابل التمديد أل آعلى معلوم إستغالة م  % 30زايدة بنسبة    ادإعتم*

ألن متديد قرارات اإلستغالة لشهرين   لك وذ،  ة عمومية  ـــودون اإلعالن عن بتّ   ةإستثنائيّ بصفة  سنة كاملة    الّلزمات 
 ر سلبا على مداخيل البلدية . عنه عزوف عن املشاركة يف البتة ويؤثّ  فرتة احلجر الصحي قد ينجرّ  ونص  خالة

 ارات : عات تذاكر وقوف السيّ لزمة موزّ  -2
 . 2022أكتوبر   31 : اتريخ إنتهاء العقد*
 . 2022التمديد إىل هناية ديسمرب  : املقرتح*
 : لزمة الشاحنة الرافعة -3
 . 2023جوان   19 : اتريخ إنتهاء العقد*
 عدم التمديد إلنتفاء الضرر حيث تتوىل الشركة إحالة مناب البلدية عن كل سيارة مرفوعة .  :ملقرتح ا*
 :  لزمة هتيئة وإستغالل مأوى األمحدي -4
 .  2021مارس   11 :اتريخ  إنتهاء العقد*
 .   2021 ماي  11ة التمديد إىل غاي: املقرتح *
 : لزمة اإلشهار  -5
   . 2020سبتمرب   22 :ء العقداتريخ إنتها*
 ة العقود ــــــــويتم يف اإلثناء اإلعالن عن طلب عروض جديد وتكون بداي 2020ديسمرب  31التمديد إىل غاية  :املقرتح *
 .  2021جانفي   01 



ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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 : لزمة السوق األسبوعية    -6
 .   2021في جان  14 : اتريخ إنتهاء العقد*
 .  2020ماي   17 غاية  إىل 2020مارس  15من  :   النشاط مدة توقّ *
 . متديد عقد اللزمة ملدة شهرين : ملقرتح ا*

 

 :  عادةمنتزه السّ  -7
 .  2025  فيفري 28متديد إىل غاية ،   2024ديسمرب  31: تنتهي يوم  مالعب التنس* 
 * loisirs land Lili   :30   2021 ديسمرب 30اية : متديد إىل غ  2020أكتوبر . 
*park Ice   :31  2021  فيفري 28: متديد إىل غاية  2020ديسمرب . 

ّالمجلّس ّالبلدّيّّقرار
ّ

ق بضبط  املتعلّ   2020ماي    28خ يف  املؤرّ   2020لسنة    24تبعا لصدور املرسوم عدد  ، و    الّنقاشو    الّتداوةبعد  
مديد يف مدة اللزمة يف على إمكانية التّ   18  فصلهيف    مديد يف عقود اللزمات والذي نصّ ة حلالت التّ أحكام خاصّ 
عة وخارجة عن إرادة  ة قاهرة أو ظروف غري متوقّ ف بسبب حدوث قوّ   عن التصرّ ر يف اإلجناز أو التوقّ حالة التأخّ 
 على الّنحو الّتايل : زمات متديد عقود اللّ  قّرر أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون ، طريف العقد

 :  اتار لزمة مآوي السيّ  -
صحاب مديد أل وى السيارات خالة السنة املاضية مقابل التّ آة م على معلوم إستغال % 30زايدة بنسبة    ادإعتم*

متديد قرارات اإلستغالة لشهرين    وذلك ألنّ ،  اإلعالن عن بتة عمومية    دونو  ةبصفة إستثنائيّ سنة كاملة    الّلزمات 
 ية . ر سلبا على مداخيل البلدلبتة ويؤثّ املشاركة يف اعنه عزوف عن  ي قد ينجرّ ونص  خالة فرتة احلجر الصحّ 

 ارات : عات تذاكر وقوف السيّ لزمة موزّ  -2
 . 2022أكتوبر   31 : اتريخ إنتهاء العقد*
 . 2022مديد إىل هناية ديسمرب التّ  *
 : احنة الرافعةلزمة الشّ  -3
 . 2023جوان   19 : اتريخ إنتهاء العقد*
 ارة مرفوعة . ركة إحالة مناب البلدية عن كل سيّ  الشّ توىّل يث ترر حمديد إلنتفاء الضّ عدم التّ  *
 :  لزمة هتيئة وإستغالل مأوى األمحدي -4
 .  2021مارس   11 :اتريخ  إنتهاء العقد*
 .   2021 ماي  11التمديد إىل غاية * 
 : لزمة اإلشهار  -5



ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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   . 2020سبتمرب   22 :اتريخ إنتهاء العقد*
جانفي   01ون بداية العقود ويتم يف اإلثناء اإلعالن عن طلب عروض جديد وتك 2020ديسمرب  31التمديد إىل غاية  *

2021  . 
 : لزمة السوق األسبوعية    -6
 .   2021جانفي   14 : العقداتريخ إنتهاء *
 .  2020ماي   17 غاية  إىل 2020مارس  15من  :   النشاط مدة توقّ *
 . متديد عقد اللزمة ملدة شهرين * 

 

 :  عادةمنتزه السّ  -7
 .  2025 فيفري 28مديد إىل غاية  تّ : ال 2024ديسمرب  31: تنتهي يوم  مالعب التنس* 
 * loisirs land Lili   :30   2021 ديسمرب  30مديد إىل غاية  تّ ال :   2020أكتوبر . 
*park Ice   :31  2021 فيفري 28مديد إىل غاية تّ ال :  2020ديسمرب . 

 
 

ّإسنادّشاراتّالوقوفّّ ّ(6   ّ:تعليق
  15األربعاء    يق إسناد شارات الوقوف بداية من اتريخأعضاء املكتب البلدي املوافقة على تعل أنظار  على  روض  املع  

، مع نشر بالغ يف الغرض ابملوقع الّرمسي للبلديّة و بصفحة الّتواصل اإلجتماعي الفايس بوك اخلاّصة    2020جويلية  
 ابلبلديّة . 

ّرأيّالمكتبّالبلدّي
 

ذه املسألة من جدوة األعماة لّلجنة املختّصة السّيد الكاتب العام للبلديّة ، يتّم إرجاع همن  و إبقرتاح  بعد الّنقاش ،  
 قصد مّد اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّانية بورقة مفّصلة يف الغرض .

ّالمجلّس ّالبلدّيّّقرار
ّ

الوقوف بداية من اتريخ ات تعليق إسناد شار  و الّتداوة ، قّرر أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون بعد الّنقاش
، مع نشر بالغ يف الغرض ابملوقع الّرمسي للبلديّة و بصفحة الّتواصل اإلجتماعي الفايس   2020جويلية    15األربعاء 

ّبوك اخلاّصة ابلبلديّة . 
ّ
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ّاإلشهاّر  ّ(7 ّمعلوم ّمن ّللعموم ّأصحابّالمحال تّالمفتوحة ّللملكّالعموميّّّّإعفـاء ّالوقتي ّاإلشغال ّمعلوم و
 : ديّّالبّل

امللتزمني بقرار الغلق   – أصحاب  املتعّلق إبعفاء    2020مارس    17  بتاريخ   313عمال مبا جاء ابلبالغ عدد         
املقاهي و املطاعم و حماّلت األكلة اخلفيفة أبنواعها و بقّية أصناف    -  2020مارس    17  بتاريخ   312البلدي عدد  

  2020سنة  امل  و الواقيات و معلوم العالمات الّتوجيهية بعنوان كاحملاّلت املفتوحة للعموم من خالص معلوم اإلشهار  
تتخّلد   ال  على أن  ةبصفة إستثنائيّ   2020و كذلك معلوم إشغاة الطّريق العام ابلّنسبة ألشهر مارس، أفريل و ماي  

اجمللس  أنظار أعضاء  املعروض على  أو الّذين متّتعوا جبدولة ديوهنم ،  2018بذّمتهم ديون لفائدة البلدية إىل موّّف سنة 
 ضوع . البلدي إبداء الرّأي يف املو 

ّالمجلّس ّالبلدّيّّقرار
ّ

امللتزمني بقرار الغلق البلدي عدد   –إعفاء أصحاب  و الّتداوة ، قّرر أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون    بعد الّنقاش
بقّية أصناف احملاّلت املفتوحة    املقاهي و املطاعم و حماّلت األكلة اخلفيفة أبنواعها و  -  2020مارس    17بتاريخ  312

و كذلك معلوم   2020مات الّتوجيهية بعنوان كامل سنة  إلشهار و الواقيات و معلوم العالعلوم ا للعموم من خالص م
تتخّلد بذّمتهم    ال  على أن   بصفة إستثنائّية   2020  و جوان إشغاة الطّريق العام ابلّنسبة ألشهر مارس، أفريل ، ماي  

أو الّذين مل حيرتموا قواعد احلجر الصّحي و   ديوهنمأو الّذين متّتعوا جبدولة    2018ية إىل موّّف سنة  ديون لفائدة البلد
البي ّية  أعوان  حّررت يف شأهنم حماضر من قبل   البلديّة  ، مسامهة  الّشرطة  الّتوازانت اإلقتصاديّة من  يف احملافظة على 

 للمحاّلت املتضّررة من قرار الغلق اإلضطراري. 
ّ

ّماليّ جاعّّإستّر (9 ّّ:ـــــمبالغ  ة
ّ

يف خصوص مطالب إسرتجاع مبالغ مالّية ُدفعت كتسبقة   اجمللس البلدي إبداء الرّأياء  املعروض على أنظار أعض 
تزامن هذا   إّمابسبب    - وفقا للقائمة املصاحبة    –قصد إبرام عقود زواج بقاعة األفراح بقصر الّسعادة    املبلغ  كامل  أو

و إجراءاته    للحجر الصّحي العام  ةاملنّظم ة  خمتل  النصوص الرّتتيبيوصدور    19  –كوفيــــــــد  اإلبرام مع ظهور جائحة  
إستحالة حضور أحد طريف عقد الّزواج إلقامته خارج تراب الوطن ، علما و أّن هذه اجلائحة مّت تصنيفها    /صعوبة  أو  
 الّزواج .طريف عقد  ة و البلديّ عن إرادة  خارجابلّتايل   ع وــف غري متوقّ و ظر ة قاهرة قوّ ك
ّ
ّ
ّ



ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 
16 

ّمدفوعةّّّّاّعسترّجطالبيّّإفيّّقـائمةّّ ّمالي ة ّمبالغ
ّالبلدي ّة ّبقصر ّإبرامّعقودّزواج ّقصد

ّواللقبّّ ّالزواجّّّاإلسم ّالمدفوعّّّتاريخ ّالمبلغ
 د  200 2020جوان  19 خالد عوين 
 د  900   2020مارس  21 محدي ابشوش  
 د  900 2020مارس  21 العريب قالوي 
 د  900  2020أفريل  04 رحومة  صفوان بن

 د  900   2020س مار  22 هيثم يوسفي  
 د  200   2020ماي  30 أمساء اهلنتايت  
 د  200 2020ماي  31 عالء الطاليب 
 د200 2020جوان  13 حممد وساليت  
 د   900 2020مارس  21 وسام الدين هالة 
 د  750 2020مارس  16 حممد ايسني الصغري 
 د  1000  2020أوت  10 حممد أمني خالد  
 د  200  2020أوت  08 وليد الصعديل  
ار عبد الرمحان النجّ   د200 2020 جويلية 17 

ّ
ّالمجلسّالبلدّي ّقرار

 
إرجاع مبالغ مالّية ُدفعت كتسبقة أو كامل املبلغ   و الّتداوة ، قّرر أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون  بعد الّنقاش

تزامن هذا اإلبرام مع   امّ إبسبب    -وفقا للقائمة املصاحبة    –بقصر الّسعادة    قصد إبرام عقود زواج بقاعة األفراح
وبة  صعأو  وصدور خمتل  النصوص الرّتتيبية املنّظمة للحجر الصّحي العام و إجراءاته    19 –ظهور جائحة كوفيــــــــد  

ة  قوّ ه اجلائحة مّت تصنيفها كإستحالة حضور أحد طريف عقد الّزواج إلقامته خارج تراب الوطن ، خاّصة و أّن هذ  /
 طريف عقد الّزواج .  البلديّة وعن إرادة  خارجابلتّايل  ع وـــــــقّ ف غري متو و ظر قاهرة 
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ّّإقـائمةّّ ّمدفوعةّّّّسترجاّعفيّطالبي ّمالي ة ّمبالغ
ّالبلدي ّة ّبقصر ّإبرامّعقودّزواج ّقصد

ّواللقبّّ ّالزواجّّّاإلسم ّالمدفوعّّّتاريخ ّالمبلغ
 د  200 2020جوان  19 خالد عوين 
 د  900   2020مارس  21 محدي ابشوش  

 د  900 2020مارس  21 يب قالوي عر ال
 د  900  2020أفريل  04 صفوان بنرحومة  
 د  900   2020مارس  22 هيثم يوسفي  
 د  200   2020ماي  30 أمساء اهلنتايت  
 د  200 2020ماي  31 عالء الطاليب 
 د200 2020جوان  13 حممد وساليت  

 د   900 2020مارس  21 الة لدين هوسام ا
 د  750 2020مارس  16 ري حممد ايسني الصغ
 د  1000  2020أوت  10 حممد أمني خالد  
 د  200  2020أوت  08 وليد الصعديل  
 د200 2020 جويلية 17 ار عبد الرمحان النجّ 

 
 

 وفّوض اجمللس لرئيسه إّّتاذ اإلجراءات الاّلزمة يف الغرض .  
 
 
 
 
 
 
 
 

ّ
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II)ّّّّالعمراني ّةّّنةلّج ّالت هيئة ّ:ّّّاألشغالّو
ّتوظيّف (1 ّقراراتّّمعلومّعّلّّمقترح ّّموضوع ّالمخالفة ّمنهاّ ّالمبانيّأوّجزء ّّ:ىّهدمّورفع  هدم

عّدة مصاري  عند تنفيذها لقرارات اهلدم الّصادرة يف شأن البناءات املخالفة ، و هذه املصاري     تتكّبد البلديّة   
فّرة ، و عليه املعروض على يّة املتو بعض اإلمكانّيات املادات البشريّة أو إبستعماة  تتعّلق إّما ابإلستعانة ابإلمكانيّ 

منها    مقرتح توظي  معلوم على هدم ورفع املباين أو جزءخصوص أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء الرّأي يف 
 ني : عطيات الواردة ابجلدولني الّتاليدم إبعتماد املاملخالفة قرارات ه

 ة :بشريّ  اتإمكانيّ  ➢

 اعة الفردي حبساب السّ   رعالسّ  اعة )س( ة ابلسّ املدّ  عدد  فة الصّ 
 ينار( ) ابلدّ 

 50 س 1 01 مهندس معماري  
 50 س  1 01 مهندس مستشار  

   40 س 1 01 رئيس الشرطة البلدية  
 30 س 1 01 عامل خمتص  

 20 س 1 01 عامل  
 20 س 1 01 سائق  

 ة :إمكانيات ماديّ  ➢
 

اعة لسّ ة اباملدّ  عدد  فة الصّ 
 )س(

 اعة عر الفردي حبساب السّ السّ 
 ينار( دّ ابل)  

Téléscopie  01 180  س 
 80 س  01 1 (  Traxآلة رافعة)
 50 س01 1 ( Tractopelleجرافة )

 50 س01 1 ( Tonnes 3شاحنة كبرية )
 40 س01 1 (  Tonnes 2شاحنة متوسطة )
 30 س1 01 شاحنة صغرية  
 40 س  01 1 (   Marteau piqueurمطرقة ارجتاج )

  20 س  01 1 (   Scie électriqueسآلة قطع كهرابئية )
إعادة إصالح األرصفة والطرقات وأعمدة التنوير العمومي  

 وشبكات خمتلفة املتلفة تبعا لعملية اهلدم 
 جزايف

Forfait   
 1000  

 

 ها على كاهل املخال . يف حالة عطب آلت اهلدم التابعة للبلدية يتم تثقيل نفقات إصالح - مالحظة :
 األمثان الفردية حبساب الساعة الواحدة ويتم إحتساب املدة الزمنية الالزمة هلدم نّي بيإن اجلدوة املذكور أعاله   -

 البناية أو جزء منها إبتداء من ساعة مجع املعدات إىل غاية إستكماة عملية اهلدم والرفع . 
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ّرأيّالمكتبّالبلدّي
ّ

 باين أو جزء على هدم ورفع امل  مقرتح توظي  معلوم  احلاضرون علىء املكتب البلدي  بعد الّنقاش ، وافق أعضا   
 دم إبعتماد املعطيات الواردة ابجلدولني الّتاليني : موضوع قرارات هاملخالفة  منها 

 إمكانّيات بشريّة : ➢

 الّسعر الفردي حبساب الّساعة  املّدة ابلّساعة )س(  عدد  الّصفة 
 ينار( ) ابلدّ 

 50 س 1 01 اري  مهندس معم
 50 س  1 01 مهندس مستشار  

   40 س 1 01 البلدية  لشرطة رئيس ا
 30 س 1 01 عامل خمتص  

 20 س 1 01 عامل  
 20 س 1 01 سائق  

 إمكانيات ماديّة : ➢
 

اعة املّدة ابلسّ  عدد  الّصفة 
 )س(

 الّسعر الفردي حبساب الّساعة 
 ) ابلّدينار( 

Téléscopie  01 180  س 
 80 س  01 1   (Traxرافعة)آلة 

 50 س01 1 ( Tractopelleجرافة )
 50 س01 1 ( Tonnes 3ة كبرية )حنشا

 40 س01 1 (  Tonnes 2شاحنة متوسطة )
 30 س1 01 شاحنة صغرية  

 40 س  01 1 (   Marteau piqueurرجتاج )مطرقة إ
  20 س  01 1 (   Scie électriqueآلة قطع كهرابئية )س

ي  قات وأعمدة التنوير العمومإعادة إصالح األرصفة والطر 
 فة تبعا لعملية اهلدم وشبكات خمتلفة املتل 

 جزايف

Forfait   
 1000  

 

 ابعة للبلدية يتم تثقيل نفقات إصالحها على كاهل املخال . يف حالة عطب آلت اهلدم التّ  - مالحظة :
إحتساب املدة الزمنية   الفردية حبساب الساعة الواحدة ويتمإن اجلدوة املذكور أعاله يبنّي األمثان  -

ة اهلدم  ـــــــات إىل غاية إستكماة عمليّ اء من ساعة مجع املعدّ جزء منها إبتدم البناية أو الالزمة هلد
 والرفع .

 

 . 2020مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّانية لسنة        
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ّالمجلسّالبلدّيقرارّّ

ّ
ورفع املباين أو  علوم على هدم  مقرتح توظي  م  البلدي احلاضرون علىاجمللس    أعضاءصادق  بعد الّنقاش ،    
 منها  املخالفة موضوع قرارات هدم إبعتماد املعطيات الواردة ابجلدولني الّتاليني : جزء

 إمكانّيات بشريّة : ➢

 الّسعر الفردي حبساب الّساعة  املّدة ابلّساعة )س(  عدد  الّصفة 
 ينار( ) ابلدّ 

 50 س 1 01 ري  معما مهندس 
 50 س  1 01 مهندس مستشار  

   40 س 1 01 الشرطة البلدية   يس رئ
 30 س 1 01 عامل خمتص  

 20 س 1 01 عامل  
 20 س 1 01 سائق  

 إمكانيات ماديّة : ➢
 

اعة املّدة ابلسّ  عدد  الّصفة 
 )س(

 الّسعر الفردي حبساب الّساعة 
 ) ابلّدينار( 

Téléscopie  01 180  س 
 80 س  01 1 (  Traxآلة رافعة)
 50 س01 1 ( Tractopelleجرافة )

 50 س01 1 ( Tonnes 3شاحنة كبرية )
 40 س01 1 (  Tonnes 2شاحنة متوسطة )
 30 س1 01 شاحنة صغرية  

 40 س  01 1 (   Marteau piqueurرجتاج )مطرقة إ
  20 س  01 1 (   Scie électriqueآلة قطع كهرابئية )س

ر العمومي  الطرقات وأعمدة التنويإعادة إصالح األرصفة و 
 ملتلفة تبعا لعملية اهلدم وشبكات خمتلفة ا

 جزايف

Forfait   
 1000  

 

 يف حالة عطب آلت اهلدم التابعة للبلدية يتم تثقيل نفقات إصالحها على كاهل املخال .  -  مالحظة : 
ة  يتم إحتساب املدة الزمنيّ الفردية حبساب الساعة الواحدة و إن اجلدوة املذكور أعاله يبنّي األمثان   -

فع ة اهلدم والرّ ـــــــات إىل غاية إستكماة عمليّ ساعة مجع املعدّ   أو جزء منها إبتداء من   الالزمة هلدم البناية
. 

ّ
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ّالوضعيّ ّّ(2 ّالعقـاريّ تسوية ّللسيّ ة ّالدّ ة ّالزّ دّخير ّاهيّ:ين
 

لها القانوين يف شخص ممثّ   لدميقراطي املنحلّ والقيم الراجعة حلزب التجمع الدستوري اتت جلنة تصفية األمواة  فوّ   
ري الدين بن اجليالين بن احلاج عمار الزاهي يف العقار املسمى "سانية بلدية املرسى" الكائن حبي الوفاق  د خلسيل

مقر شعبة   سابقاي كان أيوي  تونس والذّ   130687على الشياع من الرسم العقاري عدد    ا جزء  246الذي ميثل  
 حي الوفاق. 

املرس  يثوح   لبلدية  للمبيع  األصلية  امللكية  قتعود  تفّ بل  ى  فيه يف  أن  احلزب   1984أفريل    19وت  لفائدة 
 الدستوري التونسي. اإلشرتاكي

العقار   ستخراج مثاة اإلحالة من ديوان قيس األراضي واملسح العقاري أنّ إبعد عملية التحديد و   إتضحوحيث    
 .م   م39أي بزايدة  م م246عوضا عن   م  م285ميسح 
لعقارية للعقار وذلك إببرام كتب ى رخصة بناء تسوية الوضعية ا على املستفيد قبل حصوله عل وحيث يتعنّي   

وشراء األجزاء الزائدة املذكورة أعاله خاصة وأهنا اتبعة ملقر شعبة حي الوفاق الراجع املرسى مع بلدية    توضيحي
 . للبلديةابمللكية أصال 

لتقدير قيمة  والشؤون العقارية    بوزارة أمالك الدولة  اإلختبارات رة  العقارية إدا  مصلحة الشؤون  راسلتوحيث    
  2.262،7أي مبا يعادة  ،  أد    88.245بــــــــــــــــ  2020ماي    20رته لحقا بتاريخ  املساحة الزائدة ابلعقار واليت قدّ 

 املرت املربع الواحد. د  
حىت يتسىن   برام كتب توضيحي يف املساحة الزائدةإفقة على  واامل  البلدي املكتب  أعضاء  ملعروض على أنظار  ا     

م  285تسوية وضعية عقاره واحلصوة على رخصة بناء ابملساحة احلقيقية اليت تساوي  للسيد خري الدين الزاهي  
 حسب مثاة إحالة ديوان قيس األراضي واملسح العقاري.  م

 رأيّالمكتبّالبلدّي
  م 39)ة  يف املساحة الزائدإبرام كتب توضيحي    املكتب البلدي احلاضرون علىء  بعد الّنقاش ، وافق أعضا          

ين الزاهي تسوية وضعية عقاره واحلصوة على رخصة بناء ابملساحة احلقيقية اليت تساوي  (حىت يتسىن للسيد خري الدّ م
بثالثة    ملربع الواحدا  املرت حسب مثاة إحالة ديوان قيس األراضي واملسح العقاري ، على أن يتّم إحتساب    م م 285

 .(د  3.000،000)آلف دينار 
 .2020مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّانية لسنة      

ّالمجلسّالبلدّي ّقرار
  م39)إبرام كتب توضيحي يف املساحة الزائدة    علىابألغلبّية  البلدي احلاضرون    لسبعد الّنقاش ، وافق أعضاء اجمل

اليت تساوي  عقاره واحلصوة على رخصة بناء ابملساحة احلقيقية  حىت يتسىن للسيد خري الّدين الزاهي تسوية وضعية  (م
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بثالثة    املرت املربع الواحدحسب مثاة إحالة ديوان قيس األراضي واملسح العقاري ، على أن يتّم إحتساب    م م 285
 .(د  3.000،000)آلف دينار 

 
 

ّ

ّالوضعيّ ّّّ(3 ّالعقـّاتسوية ّالشّ ريّ ة ّللمسكن ّالرّ ة ّبحي ّالكائن ّّياّيعبي ّلورثة ّ:ّّّّيّطوسفّالجلّيض
ّ

م السيد مسلم عبد الوهاب عالقة منذ سبعينات القرن املاضي، تقدّ الة  عقاريّ الوضعية  اليف إطار تسوية              
له تسوية  يرغب من خال  2017أفريل    04اجلليطي نيابة عن ورثة يوس  اجلليطي مبطلب لبلدية املرسى مؤرخ يف  

ايض )بوسلسلة سابقا( الذي ورثوه عن والدهم يوس   حي الرّ رة  هم الشعيب الكائن بنهج القاهية مسكنوضع
 . 1973ابملرسى منذ سنة   املتويفّ اجلليطي 

 قد قام بتسديد كامل مبلغ العقار وذلك حسب شهادة   أن املتويفّ تبنّي ،   61ىل مل  املسكن عدد  جوع إلرّ واب
 إىل ز الورثة  ي هو يف حتوّ الذّ   ر املذكور كه ابلعقامة للمرحوم تثبت متلّ ع وجود شهادة مسلّ اخلالص املصاحبة م

 يومنا هذا دون وجود أي شغب.
اجمللس  أنظار د مت عرض املوضوع علىـــــــ قبل إمتام عملية البيع وحترير عقد يف الغرض فقهذا األخري تويفّ  ونظرا ألنّ    

داوة د التّ ـــــر بعي قرّ والذّ  2017نوفمرب41الاثء ـــــــــليوم الث 2017دية الرابعة لسنة  البلدي املنعقد يف دورته العا 
حترير العقد بني البلدية وورثة املرحوم يوس  اجلليطي.ستكماة ابقي إجراءات إنقاش والّ   
    وحيث متت إحالة املداولة آنذاك على سلطة اإلشراف قصد املصادقة.  
  جلماعات احمللية.جناز وذلك بعد صدور جملة اإولية تونس دون   من املل  إرجاع  وحيث متّ   
لدية وورثة  بني الباملوافقة على إمتام بقية إجراءات حترير عقد البيع  البلدياملعروض على أنظار أعضاء املكتب     

     .املرحوم يوس  اجلليطي
 

 رأيّالمكتبّالبلدّي
لدية وورثة  بني البع ة إجراءات حترير عقد البيإمتام بقيّ  حلاضرون علىبعد الّنقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي ا

   .حي الرايض )بوسلسلة سابقا( الكائن بنهج القاهرة   61لمسكن عدد ل املرحوم يوس  اجلليطي
. 2020مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّانية لسنة               

 
 

ّالمجلسّالبّل ّدّيقرار
ّ
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لدية وورثة  بني البإمتام بقّية إجراءات حترير عقد البيع    اضرون علىالبلدي احل  لسوافق أعضاء اجملبعد الّنقاش ،  
   .حي الرايض )بوسلسلة سابقا( الكائن بنهج القاهرة   61لمسكن عدد ل املرحوم يوس  اجلليطي

ّ
 

ّاأّل(4ّّ ّالبحر ّبمنطقة ّتربوي ّمشروع ّلبعث ّإستثنائي ة ّبصفة ّّّ زرقّ:الت رخيص
لتجهنظرا     األزرق  البحر  منطقة  تربويّ إلفتقار  حاليّ يزات  ابحلاجة  تفي  متكاملة  ومستقبليّ ة  للكثافة  ،  ا  ا  ونظرا 
 وع . ة واملربجمة مّت التنسيق مع مصاحل وزارة الرتبية لبعث مشروع من هذا النّ ة احلاليّ السكنيّ 

بناء   مت وزارة الرتبية مبل  رخصةتقدّ   ،  حوظ واملتزايدجياد احللوة العاجلة ملشكلة اإلكتظاظ املل و عليه ، و إل
ة ، معهد مطعم مدرسي  ، مدرسة إعداديّ   ة إبتدائية طقة البحر األزرق يتكّون من مدرسب تربوي مبنملشروع مركّ 

 مّت تونس واليّت   62030موضوع الرسم العقاري عدد      O10وفضاء رايضي على جزء من قطعة األرض الدولية  
ي صادق اجمللس لعمرانية لبلدية املرسى والذّ ة اهي  ببعث هذا املشروع مبشروع مثاة التّ يزات تسمح  تصنيفها كتجه

و اإلسكان و    جهيز صاحل وزارة التّ ، ومّت إيداعه مب   2020جانفي    28  بتاريخ  يف دورة إستثنائية  البلدي هنائيا عليه  
 .   هائيةقصد إستكماة إجراءات املصادقة النّ  الّتهي ة الرّتابية  

منح  املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على      املشروع املقرتح ،أتخري يف بعث    ولتفادي أيّ 
الرتّ  الرتبوي  بية رخصة إستثنائيّ وزارة  املركب  للبناء ابملنطقة ملشروع  التّ أعدّ   ، خاّصة وأهّناة  املل   نقيحي وقامت ت 
 . 2020سنة طالق فيه از املشروع املربمج اإلنإجن قصد ب العروضبطل 

ّ

 رأيّالمكتبّالبلدّي
ب مركّ   شروعإلجناز مة  رخصة إستثنائيّ بية  وزارة الرتّ   منحّّفق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون علىقاش ، وابعد النّ 
إعداديّة ، معهد مطعم مدرسي وفضاء رايضي على ، مدرسة    ة إبتدائية طقة البحر األزرق يتكّون من مدرستربوي مبن

مبشروع  مّت تصنيفها كتجهيزات تونس واليّت  62030سم العقاري عدد موضوع الرّ   O10ولية ة األرض الدّ جزء من قطع
ّ  .تسمح ببعث هذا املشروع هي ة العمرانية لبلدية املرسىمثاة التّ 

 .2020رته العاديّة الثّانية لسنة مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دو      
ّالمجلسّالبلدّي ّقرار

ّ

ب مركّ   شروعإلجناز مة  رخصة إستثنائيّ بية وزارة الرتّ  منحّّن علىالبلدي احلاضرو   لسبعد الّنقاش ، وافق أعضاء اجمل
رايضي على ، مدرسة إعداديّة ، معهد مطعم مدرسي وفضاء    ة إبتدائية طقة البحر األزرق يتكّون من مدرستربوي مبن

مبشروع   مّت تصنيفها كتجهيزات تونس واليّت  62030 اري عددسم العقموضوع الرّ   O10ولية جزء من قطعة األرض الدّ 
   .تسمح ببعث هذا املشروع هي ة العمرانية لبلدية املرسىمثاة التّ 
ّ
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ّالمرسّى(5ّّ ّلبلدي ة ّالعمراني ة ّالت هيئة ّمثال ّ:ّّّالمصادقةّعلى
ّ

املنعقدة    2020ائّية لسنة  يف قراءة هنائّية يف دورته اإلستثن   البلدي على مثاة الّتهي ة العمرانّية صادق اجمللس  
كامل امللّ  مبصاحل وزارة الّتجهيز و اإلسكان و الّتهي ة الرّتابية    و مّت إيداع 2020ي  جانف  28يوم الّثالاثء  

أنّه و    قصد إمتام اإلجراءات املتعّلقة إبصدار بعد إستشارة احملكمة اإلداريّة خبصوص مشروع األمر ، إلّ 
ملرسى أفادت هذه األخرية أنّه  يّة البلد  الّتهي ة العمرانّية صادقة على مراجعة مثاة  األمر احلكومي املتعّلق ابمل

: " يف ظّل غياب أحكام إنتقالّية صلب جمّلة اجلماعات احمللّية يف هذا اخلصوص ، و عمال بقاعدة األثر  
ل  ابّية و الّتعمري و تفعيمن جمّلة الّتهي ة الرت   19الفوري للنّص اجلديد ، فإنّه يتعنّي إستبعاد تطبيق الفصل  

ت احمللّية الّذي إقتضى أن تتّم املصادقة على مثاة الّتهي ة و ابلّتايل مراجعته  ماعاة اجلمن جملّ   114الفصل  
البلدي القانون    بقرار صادر عن اجمللس  القانونّية يقتضي بعلويّة  التدرّج اهلرمي للّنصوص  ضرورة أّن مبدأ 
 لّية ( على القانون العادي ." األساسي ) جمّلة اجلماعات احمل

أن  على  املعروض  اجمللس  و  أعضاء  املرسى  ظار  لبلديّة  العمرانّية  الّتهي ة  مثاة  على  املصادقة  البلدي 
 ابلقيام ابإلجراءات الاّلزمة يف الغرض .رار و تكلي  السّيد الكاتب العام ــــــــــــــــــــــــبق

 

ّالمجلسّالبلدّي ّقرار
ّ

مثاة الّتهي ة العمرانّية لبلديّة    ىاجمللس البلدي احلاضرون عل   أعضاء ّّالّنقاش ، صادق بعد الّتداوة و  
اإلجراءات الاّلزمة يف الغرض من إصدار قرار و نشره ابلرّائد الّرمسي إّّتاذ    فّوض اجمللس لرئيسهاملرسى و  

 للجماعات احمللّية و غريها .
مساعدةّالجماعاتّالمّح (6 وّ صندوقّالقروضّ منّ قرضّ تّعطلبّ مشروعّ لتمويلّ بيدّّلي ةّ

ّاإلسّت ّببرنامج ّلسنةّّالط رقـات ّالت شاركي ّ:2019ّّّثمار
ّ

أنظار   اجمللس  املعروض على  القروض ومساعدة أعضاء  املوافقة على طلب قرض من صندوق  البلدي 
احمللّية لسنة  لتمويل مشروع    اجلماعات  الّتشاركي  اإلستثمار  بربانمج  الطّرقات  للخطّة   2019تعبيد  وفقا 

 ة : مويلية الّتاليالتّ 
ّد أ 30ّمتويل ذايت :  -
 .  د أ 550 : ــــــــرضــــــقـــ -
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ّ

ّالمجلسّالبلدّي ّقرار
طلب قرض من صندوق القروض ومساعدة  اجمللس البلدي احلاضرون على أعضاءّبعد الّتداوة ، صادق

احمللّية الّتشاركي  لتمويل مشروع    اجلماعات  اإلستثمار  بربانمج  الطّرقات  للخطّة   2019لسنة  تعبيد  وفقا 
 الّتمويلية الّتالية : 

ّد أ 30ّمتويل ذايت :  -
 .  د أ 550 : قـــــــــــــــــرض -

ّوفّوض اجمللس لرئيسه إّّتاذ اإلجراءات الاّلزمة يف الغرض .                  
7ّّ طلبّقرضّمنّصندوقّالقروضّوّمساعدةّالجماعاتّالمحلي ةّلتمويلّمشروعّالت رصيفّّ(

ّلسنةّّّّببرنامج ّالت شاركي ّ:2019ّّّاإلستثمار
أ اجمللس  نظار  املعروض على  القروض ومساعدة أعضاء  املوافقة على طلب قرض من صندوق  البلدي 
وفقا للخطّة الّتمويلية   2019ّتشاركي لسنة  بربانمج اإلستثمار اللتمويل مشروع الرّتصي     اجلماعات احمللّية

 الّتالية : 
 .  دأ 570: ( % 100)قـــــــــــــــــرض  -

ّالمجلسّالبلدّي ّقرار
طلب قرض من صندوق القروض ومساعدة  اجمللس البلدي احلاضرون على أعضاءّ، صادقبعد الّتداوة 
وفقا للخطّة الّتمويلية   2019بربانمج اإلستثمار الّتشاركي لسنة  لتمويل مشروع الرّتصي     اجلماعات احمللّية

 الّتالية:  
 .  دأ 570: ( % 100)قـــــــــــــــــرض  -

 جراءات الاّلزمة يف الغرض . وفّوض اجمللس لرئيسه إّّتاذ اإل
ّلتمويلّّ(8ّ ّالجماعاتّالمحلي ة ّالقروضّوّمساعدة ّقرضّمنّصندوق ّنظافةّّطلب إقتناءّمعد ات

ّنقـلّّ ّّ:ووسائل
أنظار   اجمللس  املعروض على  القروض ومساعدة أعضاء  املوافقة على طلب قرض من صندوق  البلدي 

 الية : وفقا للخطّة الّتمويلية التّ نقل إقتناء معّدات نظافة ووسائل  لتمويل  ات احمللّيةاجلماع
 ،  د أ 250  إقتناء سّيارات إداريّة : -)   دأ  420ّمتويل ذايت :  -

 . (  دأ 170 :ة  3000سقو املناطق اخلضراء بسعة شاحنة  إقتناء  -                            
) إقتناء رابعي الّدفع   د أ 130 : قـــــــــــــــــرض -

) . 
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        2020فيفري  28اجلمعة املنعقدة يوم  2020العاديّة األوىل لسنة  يف دورته اجمللس البلدي  مع إلغاء مداولة
 .طلب قرض من صندوق القروض و مساعدة اجلماعات احمللّية لتمويل إقتناء معّدات باملتعّلقة 
 

ّالمجلسّالبلدّي ّقرار
ومساعدة لقروض ن صندوق اطلب قرض م  اجمللس البلدي احلاضرون على أعضاءّادقبعد الّتداوة ، ص
 وفقا للخطّة الّتمويلية الّتالية : إقتناء معّدات نظافة ووسائل نقل لتمويل  اجلماعات احمللّية

 ،  د أ 250  إقتناء سّيارات إداريّة : -)   دأ  420ّمتويل ذايت :  -
 (.  دأ 170 :ة  3000سقو املناطق اخلضراء بسعة شاحنة  إقتناء  -                            

) إقتناء رابعي الّدفع   د أ 130 : قـــــــــــــــــرض -
 .) 

        2020فيفري  28اجلمعة املنعقدة يوم  2020العاديّة األوىل لسنة  مع إلغاء مداولة اجمللس البلدي يف دورته 
 .جلماعات احمللّية لتمويل إقتناء معّدات طلب قرض من صندوق القروض و مساعدة اباملتعّلقة 
 

ّّ:ويتسدرسّّ (9 ّاألربعة ّالفصول ّلنزل ّالُمتاخمة ّالش اطئية ّالفسحة  ةّوضعي ة
امخة   ية املتوضعّية الفسحة الّشاطالبلدي إبداء الرّأي يف خصوص تسوية املعروض على أنظار أعضاء اجمللس 

 . لنزة الفصوة األربعة
ّالمجلسّالبلدّي ّقرار

ّ

وضعّية الفسحة  تسوية على لدي احلاضرون وافق أغلبّية أعضاء اجمللس الب  قاش و الّتداوة ، بعد النّ   
مع إستغالة جزء من امللك العام البلدي و املتمّثل يف ممّر للمرتّجلني على أن يتّم   امخة لنزة الفصوة األربعةة املتـــــــ يّ الّشاط

يت  ــــــــــــــ ان اإلشغاة الوقنو بعدفع الّتعريفة املعموة هبا   مقابل 2م   4000و   800حتديد املساحة ابلّتنسيق مع إدارة الّنزة بني 
 .للملك العمومي البلدي 

:  قاعة اجمللس  أعضاء اجمللس البلدي اآليت ذكرهم وقبل مواصلة عملّية الّتصويت ابلرّفض أو ابلتحّفظ ، غادر 
 أمين بن مسعود   الّدين و الّسادة عياض الزهار ، رؤوف الشّنويف ،السّيداتن مىن املطهري و سهام عز اآلنسة زهور قريرة ، 
 كما غادر السّيد سليم احملرزي القاعة قبل الّشروع يف عملّية الّتصويت من أّوهلا .   و حممد شراد .

 

ّبتسويةّوضعيـ اتّالبناءاتّالمّخ (10 ّالمتعل قة ّالقـار ة ّبعثّالل جنةّغير ّتوسيعّّإعادة الفةّو
إعادة بعث الّلجنة غري القارّة    خصوص البلدي إبداء الرّأي يفض على أنظار أعضاء اجمللس املعرو صالحيـ اتهاّّ

 .  ة بتسوية وضعّيات البناءات املخالفة و توسيع صالحّياهتا ـــــــــــــــاملتعّلق
ّالمجلسّالبلدّي ّقرار
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القارّة املتعّلقة بتسوية   إعادة بعث الّلجنة غريوافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على بعد الّنقاش ، 
بتسوية وضعّيات البناءات ، حيث تتوىّل الّلجنة إاثرة امللّفات املتعّلقة   خالفة و توسيع صالحّياهتاوضعّيات البناءات امل

بعد   –. هذا ، و ترتّكب الّلجنة من األعضاء اآليت ذكرهم  كما تتوىّل دراسة مل  املرّكب الّتجاري " الزفري"  املخالفة
 :  - ترّشحهمتقدمي

 ،  السّيد خالد شيبوب : مستشار ، رئيس •
 السّيدة لطيفة الّتاجوري : مساعدة رئيس البلديّة : عضوة ،  •

 السّيدة عائشة املهريي : مستشارة ، رئيسة دائرة املرسى املدينة : عضوة ،  •

ّتعاون الالّمركزي :  احلشيشة : مستشارة ، رئيسة جلنة الّشؤون اإلداريّة و إسداء اخلدمات و الالسّيدة رمي  •
 عضوة ،

 عضوة ،  نة شؤون املرأة و األسرة ،: مستشارة ، رئيسة جلالسّيدة نبيلة محزة  •

ة التصّرف ، السّيد إلياس كشك : مساعد رئيس البلدية ، رئيس جلنة الّشؤون املالّية و اإلقتصاديّة و متابع •
 عضو ،

 عضو ،  ت ،السّيد حممد ضياف الّدريدي : مستشار ، رئيس دائرة قمر  •

فاقدي الّسند و حاملي  جلنة الّشؤون اإلجتماعّية و الّشغل و السّيد سليم الزّلطين : مستشار ، رئيس •
 اإلعاقة: عضو ،

 السّيد عياض الزهار : مستشار ، عضو ،  •

 عضو ،  السّيد أيّوب بن احلاج : مستشار ، •

 السّيد أمحد ريزا : مستشار ، عضو .  •

ّبلديّعلىّّاّ(11 ّتسييجّعقـار ّ:ّّّلش ياّعطلب
و اليّت مّت اإلعالم خالهلا عن   2019نوفمرب    21املنعقدة يوم اخلميس  جللسة املكتب البلدي  تبعا              

  مرت مربع قرب حي اخلليل   5000مجلّيا  متسح  متمثّلة يف قطعة أرض    ةعليا هدّ متها السيدة  قدّ تلّقي البلديّة هلبة  
ماع بعض ألرض موضوع اهلبة أصبحت مصّبا للفضالت و حمّل أطو حيث أّن قطعة ا) منطقة البحر األزرق( ،  

 طلب  أنظار أعضاء اجمللس البلدي املوافقة علىفوضويّة ، املعروض على  املواطنني الّذين يتعّمدون البناء بصفة  
 تسييج قطعة األرض املذكورة . 

ّالمجلسّالبلدّي ّقرار
السيدة  اليّت وهبتها  طلب تسييج قطعة األرض وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون علىبعد الّنقاش ، 

 ) منطقة البحر األزرق( .  مرت مربع قرب حي اخلليل  5000مجلّيا متسح  لفائدة البلديّة و اليّت  ةهدّ عليا 
ّ
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III)ّّّّّّالر ياضة ّالش بابّو ّالط فولةّو ّ ّّّ:لجنة
ّّ:مشروعّّ ➢ ّبقمرت ّالش باب ّلألطفـالّو ّترفيهي ّفضاء  كر اسّشروطّإحداث

و  مل  تطبيقا    الّرايضة  و  الّشباب  وزير  السّيد  قرار  املؤرّخ يف  قتضيات  البدنّية  املتعّلق   2006جانفي    03الرّتبية 
ابملصادقة على كرّاس شروط إحداث الفضاءات الرّتفيهّية لألطفاة و الّشباب من قبل اخلواص ، و حىّت تتمّكن  

ء املكتب البلدي املوافقة على مشروع كرّاس ضااملعروض على أنظار أعالبلديّة من اإلعالن عن طلب العروض ،  
تونس على ملك البلديّة و    109803على الّرسم العقاري عدد  إحداث فضاء ترفيهي لألطفاة و الّشباب  شروط  

 الكائـــــــــــن بقمرت ، 
مات و األنشطة الرّتفيهيـــــــــة  دو هو فضاء خدمايت ثقايف يُقّدم لألطفاة و الّشباب و العائلة عموما جمموعـــــــــــــــة من اخل

ل شخصّيتهم و متكينهم من جتديد طاقاهتم و هتذيب املتنّوعة قصد الرّتويح عنهم و املسامهة يف تشكيو الثّقافية  
 ذوقهم و إثراء مكتسباهتم عرب أنشطة هادفة .

ّرأيّالمكتبّالبلدّي
    ي لألطفاةــــــــــــــإحداث فضاء ترفيه إمبد احلاضرون علىوافق أعضاء املكتب البلدي بعد الّنقاش ،    

 تونس على ملك البلديّة و الكائـــــــــــن بقمرت ، مع دعوة جلنة الطّفولة   109803على الّرسم العقاري عدد  ّشباب  الو  
ّملزمع إعالهنا يف الغرض . و الّشباب و الّرايضة إىل مزيد حتسني صياغة و شروط الّلزمة ا

 .2020الثّانية لسنة ضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة مع عرض املو      
ّالمجلسّالبلدّي ّقرار

   ي لألطفاةــــــــــــــإحداث فضاء ترفيه مبدإ احلاضرون علىصادق أعضاء اجمللس البلدي بعد الّنقاش ،  
مع تعديل بعض  ،  ــــــــن بقمرت  تونس على ملك البلديّة و الكائـــ  109803على الّرسم العقاري عدد  و الّشباب  
و اإلعالن عن طلب العروض بعد املصادقة الّنهائّية عـــــــــــــــــــلى  فضاء  هذا الاث  س شروط إحدمشروع كرّافصوة  

 كرّاس الشروط  
 . ) أنظر املالحق (

 
 
 
 
 
 

ّ
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VI)ّّّ  ّّّالت عليم ّالت ربيةّو ّالث قـافةّو ّالفنونّو ّّ:لجنة
ّبينّّمشروعّّّّّ(1ّّ ّاّلبلديّ إت فـاقيةّشراكة ّّ:ة ّالث قـافية ّالش ؤون ّوّوزارة ّمرسى
ا تزخر به منطقة املرسى واملناطق اجملاورة هلا  ستفادة ممّ شهد الثقايف يف شىت جمالته واإليف إطار العمل على تطوير امل         

ستغالهلا  إو  ثمينهاالعمل على حسن توظيفها وتإبداعية ومبادرات ثقافية ومعامل اترخيية هاّمة ومشاهد طبيعية و من طاقات 
جتماعية  لعمراين الكبري ودعما للتنمية اإلملنطقة وخاّصة يف األحياء ذات النمو التكون منارات مشعة على كامل ا

متداد إثقافية أو مدينة فنون تنشط على  وذجا حقيقيا وفريدا ملدينة ة والعمل على جعل بلدية املرسى منقتصادية احملليّ واإل
احمللية يف شىت  و تكامل بني السلطة املركزية واجلهوية جملة اجلماعات احمللية اليت تنص على الشراكة والوتنزيال لروح  السنة.

 . ةامليادين منها الثقافيّ 
إتّفاقّية شراكة بني بلدية املرسى ووزارة الّشؤون   مشروعلى املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة ع  

 .مل مشرتكة يف جمالت ثقافيةقصد تنفيذ برامج ع الثّقافية
ّ

 رأيّالمكتبّالبلدّي
رسى ووزارة ــــــإتّفاقّية شراكة بني بلدية امل  مشروع  البلدي احلاضرون على  وافق أعضاء املكتببعد الّنقاش ،  

ّ.قصد تنفيذ برامج عمل مشرتكة يف جمالت ثقافية الثّقافيةالّشؤون 
 .2020ي يف دورته العاديّة الثّانية لسنة مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلد     

ّّا ّالبلدّيلمجلسّّقرار
ّ

رسى ووزارة  ــــــإتّفاقّية شراكة بني بلدية امل  مشروع  البلدي احلاضرون على  لسوافق أعضاء اجملبعد الّنقاش ،  
ّ. ) أنظر املالحق ( قصد تنفيذ برامج عمل مشرتكة يف جمالت ثقافية الّشؤون الثّقافية

 

ّفضاءّّ (2 ّّ:تخصيص ّثقـافي ة ّتظاهرات إلقـامة ّالس عادة  بمنتزه
ّتصيص جزء من مساحة كائنة مبنتزه الّسعادة   ى أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة علىوض عل املعر 

 قصد  إقامة خمتل  الّتظاهرات الثّقافية املربجمة على مدار الّسنة . 
ّ

ّ
ّ

ّرأيّالمكتبّالبلدّي
الّسعادة قصد    ّتصيص جزء من مساحة كائنة مبنتزه  احلاضرون علىي  وافق أعضاء املكتب البلدبعد الّنقاش ،  
ّالّتظاهرات الثّقافية املربجمة على مدار الّسنة . إقامة خمتل  

ّ

 .2020مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّانية لسنة      
 

ّالمجلسّالبلدّي ّقرار
ّ
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مبنتزه الّسعادة قصد   ّتصيص جزء من مساحة كائنة    احلاضرون علىالبلدي    وافق أعضاء اجمللسبعد الّنقاش ،  
ّإقامة خمتل  الّتظاهرات الثّقافية املربجمة على مدار الّسنة . 

ّ

 

Vّّ)  ّّّمختلفـاّت:ّ
 

ّبيّنمشروعّّ ➢ ّشراكة ّوّّ إت فـاقية ّالمرسى Centro Informazione e Educazione allo "ّّمركزّّبلدية

Sviluppoّّّّ(CIES Onlus)ّّّ"ّ:ّ 
املعروض على أنظار ( ، Ville inclusiveيف إطار جعل مدينة املرسى مدينة شاملة و حمتضنة للجميع  )   

 Centro Informazione e"  مركز بلدية املرسى و  شراكة بنيإتّفاقية  مشروعأعضاء املكتب البلدي املوافقة على 

Educazione allo Sviluppo  (CIES Onlus  ) ة ـــــــــو إرشاد للمهاجرين القاطنني مبدين  توجيه "حوة تركيز مكتب
 ة من متساكين املنطقة البلديّة  ، مع العلم و أّن املركز كان قد برمج  هذه الفو الّتعامل مع املرسى لغاية حوكمة التصّرف 

ـــــــي ابملرسى و  دنــورشات تكوين يف الغرض لفائدة بعض أعضاء اجمللس البلدي و اإلدارّيني و ممثّلي اجملتمع امل 08عدد 
 .  -إبعتبار بلديّة رواد شريكة له يف ذات املوضوع  –رواد 

 

ّرأيّالمكتبّالبلدّي
ّ

بلدية املرسى و   شراكة بنياحلاضرون على مشروع إتّفاقية  بعد الّنقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي   
يز ــــــــــــ"حــــــــــــــــــوة ترك Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo  (CIES Onlus )"   مركز

 مكتب توجيــــه  
و إرشاد للمهاجرين القاطنني مبدينة املرسى لغاية حوكمة التصّرف و الّتعامل مع هذه الف ة من متساكين 

 املنطقــــــــة البلديّة . 
 .2020 مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّانية لسنة      

 

ّالمجلسّالبلدّي ّقرار
و    بلدية املرسى شراكة بنياحلاضرون على مشروع إتّفاقية  البلدي لسبعد الّنقاش ، وافق أعضاء اجمل

  مركز
 "Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo    (CIES Onlus  )يز ــــــــــــ"حــــــــــــــــــوة ترك

اجرين القاطنني مبدينة املرسى لغاية حوكمة التصّرف و الّتعامل مع هذه الف ة من متساكين و إرشاد للمهمكتب توجيــــه 
 املنطقــــــــة البلديّة . 
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ّبيّنمشروعّّ ➢ ّالمرسىّوّّ إت فـاقيةّشراكة ّالعالمّّ"ّّّّمنظ مّةبلدية ّتونسّّّّّ"أطبـ اء ّ،ّفرع  ّ:بلجيكا
ت الصحّية لفائدة املهاجرين ، املعروض على يف إطار جعل مدينة املرسى مدينة داجمة و لغاية حتسني اخلدما  

قصد بلجيكا ، فرع تونس " أطبّاء العامل "  منّظمةأنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على مشروع إتّفاقية شراكة مع 
ارج توجيه و إرشاد املهاجرين و الّتونسّيني العائدين من اخل  اة و مكتب ابلّدائرة البلديّة البحر األزرق إلستقبتركيز 

و توفري خمتل  اخلدمات الصحّية و اإلجتماعّية مع إسرتجاع مصاري  العالج القاطنني بكامل املنطقـــــــة البلديّة 
احلاضنة جلالية إفريقّية للف ات اهلّشة منهم ، مع تنظيم ندوة حوة تبادة املمارسات الفضلى و تثمني جتربة البلداّيت 

 مهاجرة يف إدارة أزمة الكوروان . 
ّأيّالمكتبّالبلدّيّر

ّ

و  بلدية املرسى  بعد الّنقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على مشروع إتّفاقية شراكة بني
  منّظمــــــة
 توجيه و إرشاد املهاجرين    البلديّة البحر األزرق إلستقباة ومكتب ابلّدائرة قصد تركيز بلجيكا ، فرع تونس " أطّباء العامل "
و توفري خمتل  اخلدمات الصحّية و اإلجتماعّية مــــــــــع العائدين من اخلارج القاطنني بكامل املنطقـــــــة البلديّة و الّتونسّيني 

تبادة املمارسات الفضلى و تثمني جتربة البلداّيت  إسرتجاع مصاري  العالج للف ات اهلّشة منهم ، مع تنظيم ندوة حوة 
 إدارة أزمة الكوروان .  احلاضنة جلالية إفريقّية مهاجرة يف

 . 2020مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّانية لسنة               
ّالمجلسّالبلدّي ّقرار

ّ
و  بلدية املرسى   البلدي احلاضرون على مشروع إتّفاقية شراكة بني بعد الّنقاش ، وافق أعضاء اجمللس

  منّظمــــــة
توجيه و إرشاد    مكتب ابلّدائرة البلديّة البحر األزرق إلستقباة وقصد تركيز بلجيكا ، فرع تونس "" أطّباء العامل 

و توفري خمتل  اخلدمات الصحّية و  املهاجرين و الّتونسّيني العائدين من اخلارج القاطنني بكامل املنطقـــــــة البلديّة 
ات اهلّشة منهم ، مع تنظيم ندوة حوة تبادة املمارسات الفضلى و اإلجتماعّية مــــــــــع إسرتجاع مصاري  العالج للف 

 داّيت احلاضنة جلالية إفريقّية مهاجرة يف إدارة أزمة الكوروان . تثمني جتربة البل 
، مّت    2020إثر تناوة هذا اجلزء من جدوة أعماة جلسة الّدورة العاديّة الثّانية للمجلس البلدي لسنة  

اء اجمللس يف جلسة اثنية يتّم حتديد اترخيها و موافاة أعضة املسائل املدرجة هبذا اجلدوة  اإلتّفاق على مواصلة بقيّ 
   البلدي به لحقا .
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  البلدية، رئيس    املعز بوراويد  بعد جتديد السيّ   ،دقيقة بعد الّزواة    15الثّالثة و  و رُفعت اجللسة على الّساعة  
 شكره جلميع احلاضرين. 

 

اجمللس البلدي بقصر البلدية جلسة    اخلامسة مساءعلى الساعة    2020جويلية   13  اإلثننيإنعقدت يوم  
  اتدوحبضور السيّ ،    البلدية  ، رئيس   املعز بوراوي   برائسة السيد) اجلزء الثّاين (    2020يف دورته العاديّة الثّانية لسنة  

أعضاء  والسّ  البلديادة  إستدعاءات كتابية    اجمللس  توجيه  بعد  األل،  بريدهم  القانون    كرتوينعرب  يقتضيه  ملا  تطبيقا 
 ايل ووفقا للنص التّ  ،ة ــــــــــــــــــــاملتعّلق مبجلة اجلماعات احمللي 2018ماي   09 خ يفاملـؤرّ  2018لسنة   29 األساسي عدد
 

ّّّّّّ:ّّ  .  إستدعاء   الموضوع

إستكماة )  2020لسنة  الثّانية  أتشّرف إبستدعائكم حلضور جلسة اجمللس البلدي يف دورته العاديّة  ،     و بعد 
بعد   ةـــــــــــــــــــــــــــــاخلامس على الساعة    2020جويلية    13يوم اإلثنني    ، و ذلك   الّتداوة يف بقّية نقاط جدوة األعماة(

 الّزواة 
 ( بقصر البلديّة . 17.00) 
 

رة  و اإلدااجمللس البلدي  احلاضرين مـــــــــــن أعضـــــــاء    ُمــــــــرحّبا جبميعاجللسة    لبلدية  ا  املعز بوراوي ، رئيس السيد    إفتتح
 و ممثّلي اجملتمع املدين ابملرسى.و بعض املواطنيــــــــن   البلديّة

و السادة   ت اإستعراض املسائل املعروضة جبدوة أعماة اجللسة داعيا السيد البلدية السيد رئيس إثر ذلك ، توىّل           
 : داوة فيها للتّ  ديالبل  لساجملأعضاء 

 

I)  الّنظافة و الصّحة و البيئة جلنة  :  

 . 1996أفريل  18يف املؤرّخ  127عدد  تعديل قرار الرّتاتيب الصحّية لبلديّة املرسى ➢

 II)   الّرايضة الطّفولة و الّشباب و جلنة  :  

 LE LEMON " مشروع إتّفاقّية تعاون مع شركة( 1

TOUR "  . 
 

  ع "اجلمعّية الّتونسية للّتشجيع على إستعمال الدرّاجات اهلوائيّــــــــــــــة"مشروع إتّفاقية شراكة م ( 2
"VELORUTION TUNISIE   . " 

III)   جلنة الفنون و الثّقافة و الرّتبية و الّتعليم : 
 .   2020عرض برانمج الّلجنة لسنة   ➢
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VI)  خمتلفات  : 
 ضبط مهام مساعدي رئيس البلديّة .  ➢

 . و حتيني قائمة رؤسائها و مقّرريها يّة  سّد شغور الّلجان البلد ➢

 إحداث جلان بلديّة غري قارّة .  ➢

 القاضي بتنظيم يوم أحد دون سّيارات . إعادة تفعيل قرار اجمللس البلدي  ➢

 ".  SKL" متابعة مهّمة الّتدقيق مع اجلمعّية الّسويدية للّسلطات احمللية و اجلهات ➢

 تسمية األهنج .  ➢

 .  ف خطااي مالّية من أجل خمالفة الرّتاتيت العمرانّيةاإلعالم بقرار بلدي حول توظي ➢

ّ
I)ّّّ ّّّالبيئّةلجنة ّالصح ةّو ّ:ّّّالن ظافةّو

ّالمرسىّّ ➢ ّلبلدي ة ّالت راتيبّالصحي ة ّقرار أفريل18ّّّّفيّّالمؤر خ127ّّّّعددّّتعديل
1996:ّ 

 

دد املرسى ع  املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املصادقة على تعديل قرار الرتاتيب الصحية لبلدية  
 عنوان خامس على النحو التايل : إبضافة، وذلك    1996أفريل  18يف ملؤرّخ ا  127
 

ّوالضوضاّء ّالضجيج ّالخامسّعشر:ّمقـاومة ّالعنوان
 الباب األول: أحكام عامة

يهدف هذا العنوان إىل حتديد مفهوم الضجيج والضوضاء وكل األعماة واألفعاة املخلة ابلراحة العامة    :230الفصل  
والسكينة ومظاهر التلوث السمعي املتأتية سواء من املتساكنني ، أومن احملالت واملؤسسات الصناعية واحلرفية والتجارية  

لدية، و كذلك إىل إجراءات التقليص من اإلنعكاسات على الراحة  والسياحية واملهنية واخلدماتية املتمركزة ابملنطقة الب
 العامة وصحة املواطنني وجماهبتها. 

  ، يعترب ضجيج وضوضاء كل" صوت" غري عادي ، مهما كان مصدره )اإلنسان أو اآللة أو احليوان(   :231فصلال
 وينجر عنه إزعاج للمواطنني وللمتساكنني وللكافة ،سواء حبدته أو زمن وساعة حدوثه ومدته. 

 ( . dbيقاس مستوى الضجيج بوحدة "الديسيبيل")  : 232الفصل 
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املباشرة من األعوان املؤهلني لذلك ، ويقدمون يف الغرض تقريرا فنيا حيدّ ابملعا  ويتم قيس الصوت ابلديسيبيل، د  ينة 
 مصدر الضجيج ونسبة الضجيج املباشر واإلجراءات التقنية واإلدارية ملنع تسرب الضجيج من مصدره.

ج )احليواانت وكل  ا للضجيوتشمل اإلجراءات اإلدارية التنبيه الكتايب، مث اخلطية املالية و/أو حجز كل ما يشّكل مصدر 
 أنواع اآللت( ، وعند اإلقتضاء غلق احملالت إىل حني إزالة التلوث السمعي.

 الضجيج املضر ابلراحة والسكينة العامتني طبقا للجدولني التاليني:  دحيدّ : 233الفصل 
 

 

 

 ماي :  31سبتمرب إىل 16ابلنسبة للّشتاء من -1
 النهار  الليل  صبغة املنطقة 
 45 35 سكنية 
 مزدوجة

 )سكنية وجتارية( 
55 65 

 65 55 سياحية 

 60 صناعّية 
 

70 

 :سبتمرب  15جوان إىل  01يف من  ابلنسبة للصّ  -2
 النهار  الليل  صبغة املنطقة 
   سكنية 

 مزدوجة    
 )سكنية وجتارية( 

  

   سياحية 
   صناعية 

 

 اخيصاين: أحكام خاّصة يف الّتحاجري والرتّ الباب الثّ 
إحداث الضجيج والضوضاء املزعجني واملخّلني ابلراحة العامة داخل كامل املنطقة البلدية    رحيجّ   :  234الفصل

 يف أي ساعة من الليل أو النهار، واملتأتيني خاصة من :
 األلعاب واملناداة والتظاهرات احملدثة للضجيج. -
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 عها. كامل أنواالستعماة املفرط لآللت املنبهة للسيارات والدراجات النارية ب -
 ترك حمركات السيارات حبالة دوران أثناء الوقوف.  -
 اإلشهار بصوت مفرط، ابلنداء أو الغناء وذلك ابألبواق القارة أو املتنقلة.  -
 كل التجمعات واحلفالت ابلشوارع والساحات العامة والفضاءات املفتوحة واملسارح وقاعات األفراح، -

 فيه.  اصمرخّ ما كان  إلّ  ، لغرض إمساع املوسيقى أو الغناء
 مضخمات الصوت ابحلفالت اخلاصة ابحملالت السكنية وابملقاهي وابملطاعم وابملالهي. -
 النباح املفرط واملسرتسل للكالب. -

  إحداث أي ضجيج من شأنه أن يقلق راحة املتساكنني أو يناة من السكينة العامة، حيجر    :  235الفصل  
إىل الساعة اخلامسة مساء   14امل السنة،ومن الساعة  وذلك بني الساعة العاشرة ليال والسابعة صباحا ك

 .  233صيفا كما مت حتديده ابلفصل 
بصفة خاصة الضجيج ابلطريق العام أو داخل املباين السكنية واليت حُتدث أصواات    ويشمل هذا التحجري

وآلي والكالب  والتلفاز  واملذايع  املوسيقى  وآلت  السيارات  منبهات  ومنها   ، وُمقلقة  جذب ُمفرطة  ات 
 الدخان. 
اء حبث م الصوت بعد إجر يف إقامة احلفالت وما شاهبها مع إستعماة مضخّ   يسند الرتخيص  :  236الفصل

إداري تُراعى فيه حقوق الغري يف الراحة والسكينة، وكذلك نوع البناءات اجملاورة كاملساجد واملستشفيات 
 واملصحات واملؤسسات التعليمية والتكوينية. 

   .الواحدة صباحاخيص إىل ما بعد  الرت تدّ مي ول
ما كان نوعها ابحملالت احلرفية يتعني أن تكون كل احملركات واآللت واألدوات والتجهيزات مه:  237لفصلا

 والتجارية واملهنية والصناعية مركزة بصفة ل تناة من السكينة العامة ول تقلق راحة املتساكنني. 
ان بدون توق ، فإنه يتعني جتنب تسرب أي ضجيج متأت من  ويف ما يتعلق ابملؤسسات اليت تعمل قانو 

 التجهيزات واآللت. 
ليال إىل    احلادية عشرةويف ما يتعلق بغريها من املؤسسات، يتعني التوق  عن كل نشاط مهين من الساعة  

ا كما مت  إىل الساعة اخلامسة مساء صيفالثّانية بعد الزواة  كامل السنة، ومن الساعة    الساعة السابعة صباحا
 . 233حتديده ابلفصل
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العرابت اب   :  238الفصل الطرقات يُعّوض إستعماة منّبهات  القصرية ،حسب ما جاء مبجلة  إلضاءات 
وذلك بداية من الساعة الثامنة ليال إىل الساعة السابعة صباحا، ويف ما عدى ذلك يكون إستعماة املنّبهات 

 ت القاهرة.حمدودا، إبستثناء العرابت ذات األولوية واحلال
ت اليّت تصدر صوات حادا ومزعجا أايم يف احلضائر إستعماة اآلليات الثقيلة واآلل  مُينع  :  239الفصل  
 اآلحاد.
التشريعية    :240الفصل   النصوص  املوسيقى إىل  السياحية املسموح هلا ابلتنشيط عرب  ّتضع املؤسسات 

 والرتتيبية املنظمة للقطاع السياحي. 
ستعماة التنشيط يف النزة واملالهي واملطاعم وما شاهبها ، إبستعماة املوسيقى املضّخمة  منعا ابات إ  نعوميُ 

 دون احلصوة على الرتاخيص الالزمة قانوان ، ودون توفري الشروط التقنية للعزة الصويت ومنع تسّرب الضجيج.

 معاينة املخالفات والعقوابت  الث: الباب الثّ 
واإلطارات التقنية البلدية املؤهلون كل يف ما خيصه   والبيئيةبلدية  أعوان الشرطة ال  كل يُ   :  241الفصل  

تسرب  ملنع  الالزمة  اإلجراءات  اقرتاح  القتضاء  املخالفات،وعند  وبرفع  والتقنية  امليدانية  ابملعاينات  ابلقيام 
 الضجيج والضوضاء و/أو للحد من نسبة اإلزعاج والتلوث الصويت.

 من مساكن وحمالت األجوار املتضررين.  233ب املذكورة ابلفصل قيس جتاوزات النس يتم  : 242الفصل
 كل خمال  يُعّرض نفسه للعقوابت الواردة ابجمللة اجلزائية ومبجلة الطرقات.  : 243الفصل 

واملتمثلة يف إيقاف العمل ابلتجهيزات    232كما يعرض نفسه إىل العقوابت الواردة ابلفقرة الثالثة من الفصل  
 أو حجزها، وعند اإلقتضاء غلق احملالت أو الفضاءات اليت أتويها. واآللت املعنية 

 

 تسّلط خطااي إدارية طبقا للجدوة التايل: : 244الفصل 

 مقدار املخالفة  الفصل املعين ابملخالفة 

 د  300د إىل 200من  234

 د 500د إىل 300من  235

 د  600د إىل  400من  237
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 د  700د إىل  500من  239

244 
 

 

 د 1000د إىل  500من 

 يف الغرض:  راعىيُ و       
 ودرجة اإلمتثاة هلا.   232اإلجراءات اإلدارية املنصوص عليها ابلفصل  -
 العود. -
 املداخيل التقريبية اليت سيجنيها ُمقرتف املخالفة. -

 

ّالمجلسّالبلدّي ّقرار
 

لرتاتيب الصحية لبلدية على تعديل قرار ا  احلاضرونصادق أعضاء اجمللس البلدي  ،  الّنقاش    و  بعد الّتداوة
مع تكلي     عنوان خامس على النحو التايل  إبضافة، وذلك    1996أفريل    18يف  ملؤرّخ  ا   127دد  املرسى ع

 : السّيد رئيس البلديّة و مصلحة حفظ الصّحة إبّّتاذ قرار يف الغرض 
 

ّوالضوضاّء ّالضجيج ّالخامسّعشر:ّمقـاومة ّالعنوان
 األول: أحكام عامةالباب 

 
يهدف هذا العنوان إىل حتديد مفهوم الضجيج والضوضاء وكل األعماة واألفعاة املخلة ابلراحة العامة    :230الفصل  

والسكينة ومظاهر التلوث السمعي املتأتية سواء من املتساكنني ، أومن احملالت واملؤسسات الصناعية واحلرفية والتجارية  
دية، و كذلك إىل إجراءات التقليص من اإلنعكاسات على الراحة  ماتية املتمركزة ابملنطقة البل والسياحية واملهنية واخلد

 العامة وصحة املواطنني وجماهبتها. 
يعترب ضجيج وضوضاء كل" صوت" غري عادي ، مهما كان مصدره )اإلنسان أو اآللة أو احليوان(،    :231الفصل

 دوثه ومدته. فة ،سواء حبدته أو زمن وساعة حوينجر عنه إزعاج للمواطنني وللمتساكنني وللكا
 ( . dbيقاس مستوى الضجيج بوحدة "الديسيبيل")  : 232الفصل 

املباشرة من األعوان املؤهلني لذلك ، ويقدمون يف الغرض تقريرا فنيا حيّدد   ويتم قيس الصوت ابلديسيبيل، ابملعاينة 
 مصدره.اإلدارية ملنع تسرب الضجيج من مصدر الضجيج ونسبة الضجيج املباشر واإلجراءات التقنية و 
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وتشمل اإلجراءات اإلدارية التنبيه الكتايب، مث اخلطية املالية و/أو حجز كل ما يشّكل مصدرا للضجيج )احليواانت وكل  
 أنواع اآللت( ، وعند اإلقتضاء غلق احملالت إىل حني إزالة التلوث السمعي.

 
 

 قا للجدوة التايل:طبطيلة السنة  الضجيج املضر ابلراحة والسكينة العامتني  دحيدّ : 233الفصل 
 

 النهار  الليل  صبغة املنطقة 
 45 35 سكنية 
 مزدوجة

 )سكنية وجتارية( 
55 65 

 65 55 سياحية 

 60 صناعّية 
 

70 
 

 اخيصاين: أحكام خاّصة يف الّتحاجري والرتّ الباب الثّ 
نطقة البلدية  إحداث الضجيج والضوضاء املزعجني واملخّلني ابلراحة العامة داخل كامل امل  رحيجّ   :  234الفصل

 يف أي ساعة من الليل أو النهار، واملتأتيني خاصة من :
 األلعاب واملناداة والتظاهرات احملدثة للضجيج. -
 الستعماة املفرط لآللت املنبهة للسيارات والدراجات النارية بكامل أنواعها.  -
 ك حمركات السيارات حبالة دوران أثناء الوقوف. تر  -
 أو الغناء وذلك ابألبواق القارة أو املتنقلة.  اإلشهار بصوت مفرط، ابلنداء -
 كل التجمعات واحلفالت ابلشوارع والساحات العامة والفضاءات املفتوحة واملسارح وقاعات األفراح، -

 يه. ف اصما كان مرخّ  إلّ  لغرض إمساع املوسيقى أو الغناء،
 وابملالهي.مضخمات الصوت ابحلفالت اخلاصة ابحملالت السكنية وابملقاهي وابملطاعم  -
 النباح املفرط واملسرتسل للكالب. -
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السكينة  حيجر    :   235الفصل   من  يناة  أو  املتساكنني  راحة  يقلق  أن  شأنه  من  أي ضجيج  إحداث 
إىل الساعة اخلامسة   14العامة،وذلك بني الساعة العاشرة ليال والسابعة صباحا كامل السنة،ومن الساعة  

 . 233مساء صيفا كما مت حتديده ابلفصل 
بصفة خاصة الضجيج ابلطريق العام أو داخل املباين السكنية واليت حُتدث أصواات    ويشمل هذا التحجري

جذب  وآليات  والكالب  والتلفاز  واملذايع  املوسيقى  وآلت  السيارات  منبهات  ومنها   ، وُمقلقة  ُمفرطة 
 الدخان. 
اء حبث ضّخم الصوت بعد إجر يف إقامة احلفالت وما شاهبها مع إستعماة م  يسند الرتخيص  :  236الفصل

، وكذلك نوع البناءات اجملاورة كاملساجد واملستشفيات   إداري تُراعى فيه حقوق الغري يف الراحة والسكينة 
 كوينية. ات واملؤسسات التعليمية والتّ واملصحّ 
   .الواحدة صباحا الرتخيص إىل ما بعد تدّ مي ول

والتجهيزات مهما كان نوعها ابحملالت احلرفية األدوات  يتعني أن تكون كل احملركات واآللت و :  237لفصلا
 والتجارية واملهنية والصناعية مركزة بصفة ل تناة من السكينة العامة ول تقلق راحة املتساكنني. 

 ، فإنه يتعني جتنب تسرب أي ضجيج متأت من  ويف ما يتعلق ابملؤسسات اليت تعمل قانوان بدون توقّ 
 التجهيزات واآللت. 

ليال إىل    احلادية عشرةبغريها من املؤسسات، يتعني التوق  عن كل نشاط مهين من الساعة    ما يتعلقويف  
إىل الساعة اخلامسة مساء صيفا كما  الثّانية بعد الزواة  ، ومن الساعة    كامل السنة  الساعة السابعة صباحا
 . 233مت حتديده ابلفصل

العرابت    :  238الفصل الطرقات ابإليُعّوض إستعماة منّبهات  القصرية ،حسب ما جاء مبجلة  ضاءات 
وذلك بداية من الساعة الثامنة ليال إىل الساعة السابعة صباحا، ويف ما عدى ذلك يكون إستعماة املنّبهات 

 حمدودا، إبستثناء العرابت ذات األولوية واحلالت القاهرة.
ليّت تصدر صوات حادا ومزعجا أايم ت ايف احلضائر إستعماة اآلليات الثقيلة واآلل  مُينع  :  239الفصل  
 . و العطل الرمسّية  اآلحاد

التشريعية    :240الفصل   النصوص  املوسيقى إىل  السياحية املسموح هلا ابلتنشيط عرب  ّتضع املؤسسات 
أفريل   18يف  ملؤرّخ  ا  127دد  الرتاتيب الصحية لبلدية املرسى عو لقرار    والرتتيبية املنظمة للقطاع السياحي

1996 . 
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منعا ابات إستعماة التنشيط يف النزة واملالهي واملطاعم وما شاهبها ، إبستعماة املوسيقى املضّخمة    نعوميُ 
 دون احلصوة على الرتاخيص الالزمة قانوان ، ودون توفري الشروط التقنية للعزة الصويت ومنع تسّرب الضجيج.

 
 

 معاينة املخالفات والعقوابت  الث: الباب الثّ 
واإلطارات التقنية البلدية املؤهلون كل يف ما خيصه   والبيئيةأعوان الشرطة البلدية     كل يُ   :  241الفصل  

وعند القتضاء اقرتاح اإلجراءات الالزمة ملنع تسرب    ابلقيام ابملعاينات امليدانية والتقنية وبرفع املخالفات،
 والتلوث الصويت.الضجيج والضوضاء و/أو للحد من نسبة اإلزعاج 

 من مساكن وحمالت األجوار املتضررين.  233م قيس جتاوزات النسب املذكورة ابلفصل يت : 242الفصل
 كل خمال  يُعّرض نفسه للعقوابت الواردة ابجمللة اجلزائية ومبجلة الطرقات.  : 243الفصل 

ت  مثلة يف إيقاف العمل ابلتجهيزاواملت  232كما يعرض نفسه إىل العقوابت الواردة ابلفقرة الثالثة من الفصل  
 واآللت املعنية أو حجزها، وعند اإلقتضاء غلق احملالت أو الفضاءات اليت أتويها. 

 تسّلط خطااي إدارية طبقا للجدوة التايل: : 244الفصل 

 مقدار املخالفة  الفصل املعين ابملخالفة 

 د  300د إىل 200من  234

 د 500د إىل 300من  235

 د  600إىل  د  400من  237

 د  700د إىل  500من  239

244 
 

 

 د 1000د إىل  500من 
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 يف الغرض: راعىيُ و  
 ودرجة اإلمتثاة هلا.   232اإلجراءات اإلدارية املنصوص عليها ابلفصل  -
 العود. -
 املداخيل التقريبية اليت سيجنيها ُمقرتف املخالفة. -

ّ
II) ّّّالر ياضة ّالش بابّو ّالط فولةّو ّّ:لجنة

1) "ّّ ّمعّشركة ّتعاون ّإت فـاقي ة  :ّ ّ"  TOURLE LEMON مشروع
من معضلة اإلكتظاظ املروري مبدينة   يف إطار البحث عن احللوة األكثر جناعة و اليّت من شأهنا الّتقليص

 املرسى  
للتنّقل داخل املدينة على غرار الدرّاجات و الّتشجيع على إعتماد وسائل أخّ  من العرابت مبختل  أنواعها 

و التوّق  و الوقوف و ضمان أكثر سيولة للمرور ، املعروض على اهلوائّية و ابلّتايل حتسني ظروف حركة املرور 
قصد  " LE LEMON TOUR ة تعاون مع شركة "أنظار أعضاء  املكتب البلدي املوافقة على مشروع إتّفاقي

درسة لتعليم سياقة الدرّاجات اهلوائّية لألطفاة و الكبار يف األماكن الّتالية : منتزه الرّتخيص هلا يف إحداث م
 و شارع احلبيب بورقيبة . لّسعادة ، سيـــــدي داود ، البحر األزرق ا

ّرأيّالمكتبّالبلدّي
 LE " ّّالبلدي احلاضرون على مشروع إتّفاقّية تعاون مع شركة  وافق أعضاء املكتببعد الّنقاش ،        

LEMON TOUR  "- من شأهنا الّتقليص ركة و اليّت  سيقع إسداؤها من قبل هذه الشّ نظرا ألمهّية اخلدمات اليّت 
الدرّاجات مبا مُيّكن هذه الّشركة من إحداث مدرسة لتعليم سياقة  -ة اإلكتظاظ املروري مبدينة املرسىـــــــمن معضل 

 اهلوائّية لألطفاة  
 و الكبار مبنتزه الّسعادة ، سيـــــدي داود ، البحر األزرق و شارع احلبيب بورقيبة .

 .2020ار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّانية لسنة مع عرض املوضوع على أنظ     
ّالمجلّس ّالبلدّيّّقرار

 .  2020مّت إرجاء الّنظر يف املوضوع خالة الّدورة القادمة للمجلس البلدي لسنة 
 

ّالدر اجاتّالهوائيـ ـــــــــــــة"ّّّ(2ّّ ّللت شجيعّعلىّإستعمال ّالت ونسية ّ"الجمعي ة ّمع ّإت فـاقيةّشراكة    مشروع
"VELORUTION TUNISIEّّ:ّّ"ّ

  كوروان بتونس عموما و مبدينة املرسى خصوصا ، و تفاداي إستعماة وسائليف إطار التصّدي إلنتشار فريوس        
و تشجيعا على إستعماة الدرّاجات اهلوائّية كوسيلة نقل  19الّنقل العمومي و اجلماعي خالة فرتة ما بعد الكوفيد  
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ة ابملدينة عرب زايرهتا عن  ن معضلة اإلكتظاظ املروري ابملدينة و تثمينا للمواقع الّسياحيبديل وانجع من شأنه احلّد م
إتّفاقّية تعاون   طريق هذه الوسيلة اخلفيفة للتنّقل ، املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على مشــــــــروع

مُتّكن  "   VELORUTION TUNISIEة الدرّاجات اهلوائيّــــــــــــــة"  "ة للّتشجيع على إستعماـــــــــــــ"اجلمعّية الّتونسيمع 
للغرض و ُتكّرس سياسة بعيدة املدى تعمل على  اجلمعّية من تعليـــــــــــــــــــــم سياقة الدرّاجات اهلوائّية يف مسالك مهّي ة

ّّّ.   غرس ثقافة إستعماة الدرّاجات اهلوائّية كوسيلة نقل داخل مدينة املرسى
ّ

ّ

ّرأيّالمكتبّالبلدّي
"اجلمعّية الّتونسية للّتشجيع البلدي احلاضرون على مشروع إتّفاقّية تعاون مع  املكتبوافق أعضاء بعد الّنقاش ،       

إستعماة " اليّت من شأهنا الّتشجيع على  VELORUTION TUNISIEعلى إستعماة الدرّاجات اهلوائيّــــــــــــــة"  "
 خاّصة يف احلّد من معضلة اإلختناق املروري مبدينة املرسى . ائيّـــــــــــــــة كوسيلة نقل بديل و انجع يساهم الدرّاجات اهلو 

ّ

ّ.2020مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّانية لسنة      
ّالمجلسّالبلدّي  ّقرار

 .  2020مة للمجلس البلدي لسنة مّت إرجاء الّنظر يف املوضوع خالة الّدورة القاد
III)ّّّ ّّّالت عليم ّالت ربيةّو ّالث قـافةّو ّالفنونّو ّّ:لجنة

ّلسنةّّ ➢ ّالل جنة ّبرنامج  :2020ّّّعرض
ّ

توّلت السّيدة روضة الزّاوشي رزق هللا، مستشارة ، رئيسة جلنة الفنون و الثّقافة و الرّتبية و الّتعليم عرض  
 .  الحق () أنظر امل 2020رانمج الّلجنة خالة سنة  ب

 

ّالمجلسّالبلدّي ّقرار
رئيسة جلنة  ،  السّيدة روضة الزّاوشي رزق هللابعد العرض ، طالب أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون من 

 الفنون 
بربجمة عروض موّجهة لألطفاة و الّشباب أبحياء مدينة املرسى و عروض تكون   و الثّقافة و الرّتبية و الّتعليم 

 جنوب الّصحراء الكربى . األفارقة منلّشراكة مع اب
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VI)ّّّ ّّّمختلفـاّت:ّ
 

➢ :ّّ ّمساعديّرئيسّالبلدي ة ّمهام  ضبط
 

يف إطار تنظيم العالقة بني رئيس البلدية و مساعديه األربعة و رؤساء الّلجان البلدية هبدف إضفاء مزيد      
ة  ــــــــــــــــالّنجاع  

على أنظار أعضاء املكتب البلدي ضبط مهام مساعدي  املعروضو ضمان الّتنسيق بني خمتل  هياكل اجمللس البلدي ، 
 السيد رئيس البلديّة . 

ّّا ّلمكتبّالبلدّيرأي
بعد الّنقاش ، قّرر أعضاء املكتب البلدي احلاضرون إرجاء الّنظر يف املوضوع خالة إنعقاد الّدورة العاديّة الثّانية  

.  2020للمجلس البلدي لسنة   

ّالمجلسّالبلدّي ّقرار
ّ

 مهام مساعديه األربع على الّنحو الّتايل : رئيس البلديّة عرض توىّل السّيد 
✓ :ّّ ّلرئيسّالبلدي ة ّاألولى  المساعدة

 الّشؤون القانونّية و العقاريّة و متابعة أشغاة الّلجان غري القارّة. •

✓ :ّّ ّلرئيسّالبلدي ة ّالثـ اني  المساعد

 وإعداد امليزانية.  البلديّة تنمية املوارد ّ •

ّلرئّي ✓ ّالثالثة ّّ:المساعدة  سّالبلدي ة

 العالقة مع املؤسسات العمومية احمللية واجلهوية والسلطة املركزية.   ّ •

✓ :ّّ ّلرئيسّالبلدي ة ّالرابعة  المساعدة

 ة وجتميل املدينة.  احملافظة وصيانة املعامل التارخييّ  تثمني و ّ •

ّالبلدي ةّّسد ّشغ ➢ ّالل جان ّقـائمةّّروّّور ّّ:تحيين ّمقر ريها  ؤسائهاّو
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سّد الّشغور احلاصل داخل الّلجان البلديّة احملدثة منذ تنصيب   املكتب البلديضاء املعروض على أنظار أع
وحتيني قائمة   من جمّلة اجلماعات احمللّية  211  الفصل   تطبيقا ملقتضيات   2018جويلية  10س البلدي املنتخب يف ــــــــاجملل 

 يف رؤسائها و مقّرريها . 

ّرأيّالمكتبّالبلدّي
أعضا قّرر   ، الّنقاش  الثّانية  بعد  العاديّة  الّدورة  إنعقاد  املوضوع خالة  الّنظر يف  احلاضرون إرجاء  البلدي  املكتب  ء 
 .  2020للمجلس البلدي لسنة 

ّالمجلسّالبلدّي ّقرار
لمجلس  بعد الّنقاش ، قّرر أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون إرجاء الّنظر يف املوضوع خالة إنعقاد الّدورة القادمة ل 

 .   2020البلدي لسنة 
 

➢ :ّّ ّقـار ة ّبلدي ةّغير ّلجان  إحداث
من جمّلة اجلماعات احمللّية الذي ينّص يف فقرته الثّانية على أنّه : " للمجلس تشكيل جلان غري   210تطبيقا للفصل   

جلان    ، املعروض إحداث قارّة يُعهد إليها بدراسة مواضيع ُمعّينة أو تكلي  أحد أعضائه مبتابعة ملّفات حمّددة . " 
 ر قارّة ـــــــــــــغي

ّو تسمية رؤسائها و ضبط تركيبتها . 
ّيّالمكتبّالبلدّيرّأ

الثّانية   العاديّة  الّدورة  إنعقاد  املوضوع خالة  الّنظر يف  احلاضرون إرجاء  البلدي  املكتب  أعضاء  قّرر   ، الّنقاش  بعد 
 .  2020للمجلس البلدي لسنة 

ّالمجلسّالبلدّي ّقرار
بلدي احلاضرون إرجاء الّنظر يف املوضوع خالة إنعقاد الّدورة القادمة للمجلس  بعد الّنقاش ، قّرر أعضاء اجمللس ال

 .   2020البلدي لسنة 
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّالمجلسّالبلديّالقـ ➢ ّقرار ّتفعيل ّّ:إعادة ّأحدّدونّسيـ ارات ّيوم ّبتنظيم  اضي
لقاضي  خصوص إعادة تفعيل قرار اجمللس البلدي ااملعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء الرّأي يف  

 . بتنظيم يوم أحد دون سّيارات 
 

ّرأيّالمكتبّالبلدّي
إعادة تفعيل قرار اجمللس البلدي القاضي بتنظيم  علىمبدئّيا احلاضرون  بعد الّنقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي

 . ، مع إحلاقه ابلّدراسة اجلارية للمخّطط املروري ملدينة املرسى  يوم أحد دون سيّارات 
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 .2020وضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّانية لسنة مع عرض امل     
ّالمجلسّالبلدّي ّقرار

يف دورته  إعادة تفعيل قرار اجمللس البلدي احلاضرون مبدئّيا على البلدي بعد الّنقاش ، وافق أعضاء اجمللس   
مع  -  قاضي بتنظيم يوم أحد دون سّيارات ال 2018نوفمرب   14  األربعاء املنعقدة يوم 2018العاديّة الثّالثة لسنة 

حيث مجيع الف ات السكنية من أطفاة ، معوقني رايضيني  ، -إحلاقه ابلّدراسة اجلارية للمخّطط املروري ملدينة املرسى 
ر ،  مرورية ، و يف هذا اإلطاو غريهم سيستغّلون هذا اليوم للمشي و التنّقــــــــل و اللعب و املرح بكامل حرية دون قيود 

 "  Décathlonراح تنظيـــــــــــم تظاهرات رايضّية و تشريك شركات لرعاية مثل هذه التظاهرات على غرار  " ــــــــــــــمّت إقت
ّ

ّالجهاّت ➢ ّللس لطاتّالمحليةّو ّالس ويدية ّالجمعي ة ّمع ّالت دقيق ّمهم ة  "ّ:SKLّّ" متابعة
تابعة مهّمة الّتدقيق مع اجلمعّية الّسويدية للّسلطات م املوافقة على املكتب البلدياملعروض على أنظار أعضاء 

 " .   SKL" احمللية و اجلهات 

ّرأيّالمكتبّالبلدّي
ّ

متابعة مهّمة الّتدقيق مع اجلمعّية الّسويدية للّسلطات احلاضرون على  بعد الّنقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي
 ستشارة ، رئيسة جلنة شؤون املرأة و األسرة ابملتابعة . " و تكلي  السّيدة نبيلة محزة ، م  SKL" احمللية و اجلهات 

 .2020مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّانية لسنة      
ّالمجلسّالبلدّي ّقرار

ات الّتدقيق مع اجلمعّية الّسويدية للّسلطمتابعة مهّمة احلاضرون على  البلدي بعد الّنقاش ، وافق أعضاء اجمللس
 " و تكلي  السّيدة نبيلة محزة ، مستشارة ، رئيسة جلنة شؤون املرأة و األسرة ابملتابعة .   SKL" احمللية و اجلهات 

ّ
 

➢ :ّّ ّاألنهج  تسمية
من جملة اجلماعات احمللية ، املعروض على أنظار أعضاء املكتب  210من الفصل   2تطبيقا ملقتضيات الفقرة    

  04  خ املؤرّ   يف 1104بة جلنة تسمية األهنج احملدثة مبقتضى القرار البلدي عدد البلدي املوافقة على حتيني تركي
و جتديد  وتفعيله إستجابة للمطالب العديدة واملتكررّة للمتساكنني الراغبني يف تسمية األهنج أ 2019أكتوبر 

ا ومّت خالة إنعقاد اللوحات احلاملة لألمساء نظرا هلرائها وعدم وضوحها وضمان وصوة الربيد اخلاص هبم ، هذ
يدات و  كلي  السّ ت  2020جوان  05 املنعقدة يوم اجلمعة 2020ة الثانية لسنة مهيدية للدورة العاديّ اجللسة التّ 

ابلّتوازي مع تكلي  جلنة تسمية   ات يف تسمية األهنج الرّاجعة هلم ابلّنظرم مقرتحــالّسادة رؤساء الّدوائر البلديّة بتقدي
السّيدة نبيلة محزة ، مستشارة ، رئيسة جلنة   مع تكلي ات يف أجل أقصاه هناية شهر أوت ، األهنج بتقدمي مقرتح

لّتنسيق مع مؤّرخني و  شؤون املرأة و األسرة و عضوة بلجنة تسمية األهنج إبعداد قائمة يف أعالم مدينة املرسى اب
ّ. يّت حتملها لوحات تسمية األهنج للّتعري  ابألمساء ال  "UR codeغريهم و البلديّة تعتزم إعتماد تقنية "  
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ّرأيّالمكتبّالبلدّي
حتيني تركيبة جلنة تسمية األهنج احملدثة  بعد النقاش ، وافق أعضاء  املكتب البلدي احلاضرون على           
وتفعيله إستجابة للمطالب العديدة واملتكررّة    2019أكتوبر  04   يف املؤرخ 1104ضى القرار البلدي عدد ـــــمبقت
وحات احلاملة لألمساء نظرا هلرائها وعدم وضوحها وضمان متساكنني الراغبني يف تسمية األهنج أو جتديد اللّ لل 

 . وصوة الربيد اخلاص هبم
ّالمجلسّالبلدّي ّقرار

حتيني تركيبة جلنة تسمية األهنج احملدثة  البلدي احلاضرون على  بعد النقاش ، وافق أعضاء  اجمللس
تجابة للمطالب العديدة واملتكررّة  وتفعيله إس  2019أكتوبر  04املؤرخ يف    1104ي عدد مبقتـــــضى القرار البلد

للمتساكنني الراغبني يف تسمية األهنج أو جتديد الّلوحات احلاملة لألمساء نظرا هلرائها وعدم وضوحها وضمان 
 وصوة الربيد اخلاص هبم. 

الرّتكيبة لضبط    2020لقادمة للمجلس البلدي لسنة  إرجاء الّنظر يف املوضوع خالة إنعقاد الّدورة امع      
 اجلديدة لّلجنة . 

 
ّ

ّتوظيّف ➢ ّبلديّحول ّبقرار ّّ:ّّاإلعالم ّالت راتيتّالعمراني ة ّمخالفة ّأجل ّمن ّمالي ة  خطايا
توىّل السّيد رئيس البلديّة عرض حمتوى القرار البلدي املتعّلق بتوظي  خطااي مالّية من أجل خمالفة الرّتاتيت 

 ة ـــــــــــالعمرانيّ 
 و اآليت نّصه :  

ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراّرّق
    إّن رئيس بلدية املرسى بعد إّطالعه  ، 

املتعلق مبجلة اجلماعات  2018ماي   09املؤرخ يف  2018لسنة  29على القانون األساسي عدد 
   احمللية،

املتعّلق إبحداث بلدية املرسى ،  1912أفريل  60وعلى األمر املؤرخ يف   
،  2019نوفمرب   04وعلى حمضر جلسة تنصيب اجمللس البلدي بتاريخ   

ّيلـــــــــــــــّي ّمـــــــــــــــا  قــــــــــــــــرّ ر

ّاألوّ  من مبنطقيت املرسى الشاطئ واملدينة  مينع منعا ابات جولن شاحنات سكب اخلرسانة املسلحة    :  لالفصل
ماي من كل سنة    31نوفمرب إىل    01الساعة التاسعة صباحا إىل الساعة الثامنة مساء ابلنسبة للفرتة املرتاوحة من

أكتوبر من   31جوان إىل    01ومن الساعة السادسة مساء إىل الساعة الرابعة صباحا ابلنسبة للفرتة املرتاوحة من  
 كل سنة . 
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البناء املختلفة من كّل    و   ( Trax+ Tractopelle)    ف الرّفع و اجلر   كذلك شاحنات وآلت ومتنع     معدات 
 التواجد والعمل ابحلضائر املخالفة لرخصة البناء  أو اليت دون رخصة بناء. 

ّالثـّ انيّّّ: يتوّجب على سائقي هذه الشاحنات اإلستظهار بنسخ من تراخيص البناء اخلاّصة ابحلضائر   الفصل
ية والشرطة البلدية والشرطة البي ية. اليت يتوجهون إليها وذلك للمصاحل األمن  

ّالثـّ الّثّ: حتجز الشاحنات والوسائل واملعّدات املخالفة هلذه الرتاتيب والشروط وتودع مبستودع احلجز البلدي.  الفصل
ّالرّ ابّع: توّظ  خطية مالية قدرها 500 دينارا بعنوان كل وسيلة خمالفة هلذه الرتاتيب والشروط وحيّرر يف شأهنا   الفصل

دينارا يف حاة   1000ر جنحة يرسل إىل السيد وكيل اجلمهورية ابحملكمة اإلبتدائية بتونس وترتفع اخلطية إىل حمض
 العود.

ّالخامّس: السادة الكاتب العام للبلدية ورؤساء فريقي الشرطة البي ية والشرطة البلدية واملصاحل األمنية   الفصل
 ابلطريق العمومي مكلفون بتنفيذ هذا القرار.

ّاّلس ادس: يعّوض هذا القرار القرار البلدي عدد 50  املؤرّ خ يف 19  جانفي 2020.   الفّصل
ّالسّ ابع: جيرى العمل هبذا الق رار من اتريخ نشره ابلرّ ائد الرمسي للجماعات احمللية.  الفصل

 ّ  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  

ّالبلدّيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّّةـــــرئيسّ
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ّترفيهّيمشروعّّ ّفضاء ّبإحداث ّمتعلق إيكولوجّيذوّطابعّّّّكراسّشروط  

ّبقمرّت ّوالشباب ّّّلألطفـال
ّ

ّ
ّأحكامّعامةّ:  البابّاألول:

ّ
  العامة اإلدارية والفنية للمشاركة يف طلب عروض يتعلق   يهدف هذا الكراس إىل ضبط الشروط  ّ:01الفصلّّ

اخلواص: شخص طبيعي   قبلمن    منجزلألطفاة والشباب    إيكولوجي  بعذو طا  ترفيهي  فضاء  بتهي ة واستغالة
 كائن بقمرت. على ملك بلدية املرسى    تونس  109803العقار ذو الرسم العقاري عدد أو شخص معنوي على  

 العروض واملشار إليه "ابملستغل".كما يضبط الواجبات احملمولة على الفائز بطلب 
والعائلة   قدم لألطفاة والشباب ي،  ثقايف هو فضاء خدمايتوالشباب    لألطفاة  الفضاء الرتفيهي:02ّّالفصلّّ
الرتفيهية  عموما واألنشطة  اخلدمات  من  تشكيل   والثقافية  جمموعة  يف  واملسامهة  عنهم  الرتويح  قصد  املتنوعة 

ر مكتسباهتم عرب أنشطة هادفة وفقا ملا جاء بقراشخصيتهم ومتكينهم من جتديد طاقاهتم وهتذيب ذوقهم وإثراء  
املتعلق ابملصادقة على كراس شروط   2006جانفي    3السيد وزير الشباب والرايضة والرتبية البدنية املؤرخ يف  

 ات الرتفيهية لألطفاة والشباب من قبل اخلواص. إحداث الفضاء
والشباب هذا  ّّّ:03الفصلّّ لألطفاة  موجه  الرتفيهي  أن   والعائالت   الفضاء  اخلصوص كما ميكن  وجه  على 

ّح عمرية أخرى عرب أنشطة وبرامج مالئمة. يستقطب شرائ
ابلصح  اليومية وكل الطرق املتاحة قصد هتي ة  تتوىل بلدية املرسى اإلعالن عن طلب العروض  :04ّّالفصلّّ

طفاة كفضاء ترفيهي لأل  تونس  109803من الرسم العقاري عدد    م.م  9000حوايل  واستغالة مساحة قدرها  
 والشباب والعائلة عموما.

  معنوية.  أو ذواات  أشخاصا طبيعيني   نواميكن لكل الراغبني املشاركة يف طلب العروض سواء كا:05ّالفصلّّ
 على املشاركني تقدمي مل  حيتوي على::06ّالفصلّّ
 :التالية اإلدارية  الواثئق -1
 من طرف املرتشح.  ابإلمضاءا ومعرف  كراس الشروط ممضى -
 (. 01بطاقة إرشادات حوة املستثمر) ملحق عدد -
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معنواي ونسخة من بطاقة التعري  الوطنية  شركة إن كان املشارك شخصا  لعقد التأسيسي لل نسخة من ا -
 ملمثلها القانوين. 

 نسخة من بطاقة التعري  اجلبائية أو نسخة من مضمون السجل التجاري. -
 (. 2) ملحق عددتصريح على الشرف يثبت أن مقدم العرض ليس يف حالة إفالس -
 (.3)ملحق عدد تصريح على الشرف يف عدم التأثري -
 (. 4اللتزام ابلتأمني )ملحق عدد  تصريح على الشرف يف  -
 يف الخنراط إبحدى صناديق الضمان الجتماعي. سارية املفعوة  نسخة مطابقة لألصل من شهادة   -
 من الديون الراجعة للبلدية والدولة. شهادة إبراء  -
القابض مسلم من قبل  احي (  من مثن السعر الفتت  %  10)ضمان وقيت مببلغ قدره  أصل وصل خالص   -

 .البلدي
 عرض فين يتضمن وصفا دقيقا ملكوانت املشروع:  – 2    

   %10حدااثت املزمع إجنازها شرط أن ل تتجاوز املساحة املغطاة  وص  دقيق للنشاط املزمع تعاطيه واإل -
وتقين   اريإد  مركب  اثبتة تتمثل يف  إحدااثت   جنازكن أن تتضمن التهي ة إمي   ومن املساحة املستغلة  

 م.م.  70ل تتجاوز مساحته  وصحي
مع تقدمي مثاة فين ثالثي ) هتي ة+ جتهيز...( مفصلة    الستثمار املقرتح  دراسة جدوى للمشروع وتكلفة  -

 (. en 3 Dاألبعاد )
 هتي ة مأوى السيارات ) عدد اماكن الوقوف(. -
  ذاتية للعملة ونسخ منت وبسرية  اإلمكانيات البشرية املزمع وضعها على ذمة املشروع مشفوعة ابملؤهال -

 (. 5أو وصولت إيداعها )ملحق عدد  3وبطاقات عدد التعري  الوطنية بطاقات 
السنة من اتريخ  تقدمي تعهد يتضمن املدة اليت تتطلبها إجناز أشغاة التهي ة والتجهيز على أن ل تتجاوز   -

 إمضاء العقد. 
املنتزه لألطفاة والتالميذ وذوي الحتياجات اخلاصة    تقدمي امتيازات وفرضيات للتشجيع على ارتياد ضرورة   -

 والعائالت املعوزة... 
ذات طابع إيكولوجي وثقايف    وضرورة أن تكونهيزات واملعدات ذات الصنع احمللي  أفضلية اقتناء التج -

 وتربوي. 
 أفضلية تشغيل اليد العاملة من أبناء اجلهة )حراسة،بستنة ...(.  -
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 عرض مايل: -3
 .( 6 )ملحق عدد(  دينار بــــــــــــ)عشرين أل املقدر  نوي ل يقل عن السعر الفتتاحي  تقدمي عرض مايل س -

 يلغى املل  الذي ل حيتوي إحدى الواثئق املذكورة.  ▪
  نظرا ألن العقار غري مهيأ كمنتزه حضري بل هو مشروع  بعشرين سنةحددت مدة الستغالة  :07ّّالفصلّّ
   جديد.
على أن مينح املستغل ،تهي يف ....... قابلة للتجديد يف كل مرة بسنة واحدةوتنمن .....  هذه املدة  تبتدئو 

 . هي ة املنتزه وتركيز التجهيزات ابلنسبة للسنة األوىل املخصصة لت اللزمةمدة إمهاة من دفع مبلغ 
ّستغالة.لكل راغب يف املشاركة يف طلب العروض معاينة العقار املخصص لال ميكن:08ّالفصلّّ
  احملتوية على: ظرف إداري خمتوم،ظرف فين خمتوم،ظرف مايل خمتوم( يف ظرف  )رسل العروضت  :09ّّالفصلّّ
هتيئة واستغالل فضاء ترفيهي لألطفال   يفتح طلب عروضال    ل حيمل أية عالمة وتكتب عليه عبارة"  مغلق

آخر   " إما عن طريق الربيد مضمون الوصوة أو مباشرة لدى مكتب الضبط املركزي وحددبقمرت  والشباب
 أجل لقبوة العروض يوم ............ على الساعة........ 

   احملدد.ويتم اعماد ختم مكتب الضبط املركزي وتلغى العروض الواردة بعد األجل 
 فتح العروض::10ّّالفصلّّ
صباحا    يتم والنص   العاشرة  الساعة  على   ....... بتاريخ  البلدية  بقصر  تنعقد  جلسة  خالة  العروض  فتح 

   اب العروض حضورها.وإبمكان أصح
ّ:فرز العروض:11ّّالفصلّّ

فرز العروض وذلك قصد ضبط منهجية الفرز وترتيبها حسب اجلدارة وأمهية العروض الفنية  ل  تنعقد جلنة التبتيت 
 المتيازات اإلضافية املقدمة ابلعرض الفين.واألخذ بعني العتبار  والعرض املايل املقرتح    الستثماراملقدمة وحجم  

 الفائز فور إعالمه بفوزه عن طريق رسالة مضمونة الوصوة إمتام اإلجراءات التالية:  يتوىلّّ:12الفصلّّ
امل • املبلغ  األوىل،خالص  أشهر  للثالثة  إضافة    ايل  بعد  احتسابه  بعنوان  % 1ويتم  املعروض  املبلغ  من 

 مصاري  بتة. 
 إمضاء العقد.  •
ن مايل أو بنكي يتم اسرتجاعه يف هناية  من الثمن النهائي املقبوة بعنوان ضما   %  25دفع مبلغ قدره   •

 مدة التعاقد.
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األوة من   على أن ل يتجاوز الشهر   ثالثة أشهر يف بداية كل    يتم دفع معلوم الستغالة مسبقاّّ:12الفصلّّ
من قيمة املبلغ السنوي    %  1ويف صورة جتاوز األجل احملدد خلالص املعلوم يتم تطبيق خطية مالية قدرها    ة الثالثي
 الثية وتوظ  زايدة سنوية تقدر بسبعة ابملائة عن األصل )غري تراكمية(.ثعن كل 
الالزمة حلسن الستغالة وضمان سالمة املستغل بفتح الفضاء للعموم فور انتهاء األشغاة  يلتزم  ّّّ:13الفصلّّ

يع املعموة الرواد والعاملني طواة األسبوع وقبوهلا من طرف اجلهات املختصة دون حتفظ ووفقا ملا تقتضيه التشار 
 هبا يف الغرض. 

14ّّالفصلّ استغالة   جيب على: لضمان حسن  البلدية من إصالحات ضرورية  به  أتذن  ما  تنفيذ  املستغل 
خاللت الفضاء واحملافظة على سالمة احلرفاء واحرتام الشروط املتعلقة حبفظ الصحة وإذا مل يلتزم املستغل برفع ال

 ّّعلى نفقته.  يف األجل احملدد تتوىل البلدية التدخل 
الحتياطات الالزمة للوقاية من أخطار احلرائق واحلوادث وغريها ويتعني   جيب على املستغل أخذ:15ّّالفصلّّ

التأمني  عقود  وتوفري  املدنية  للحماية  الوطين  الديوان  مصاحل  من  مسلمة  وقائية  شهادة  على  احلصوة  عليه 
 لقانون.  لألشخاص واملعدات والتجهيزات والرواد حسب ما يقتضيه ا

 
ّالبابّالثاني:شروطّاالستغاللّ:

ّ
مساحته   مصاري   املستغل  يتحمل  :16الفصلّّ وحصر  الفضاء  يتحمل،   تسييج  الربط    كما  مصاري  

ويستحسن تركيز مصادر للطاقة ابء والغاز واملاء الصاحل للشراب  ابلشبكات العمومية ومصاري  استهالك الكهر 
   البديلة.
17ّّالفصلّّ أن  ل: للمستغل  الشروط   ميكن  بكراس  لتلك احملددة  أنشطة مغايرة  أو يضي   نشاطا  يتعاطى 
أو القيام بتحسينات أو أشغاة أو إضافة ألعاب إل بعد املوافقة الكتابية من البلدية ما عدى أشغاة   وابلعقد

 الصيانة الدورية. 
زء منه إىل الغري أبي  حالة الفضاء أو جبنفسه وأن ل يتوىل إ جيب على املستغل أن يباشر نشاطهّ:18الفصلّّ

 وجه من الوجوه. 
  يتحمل املستغل مسؤولية احملافظة على املساحة املرخص يف استغالهلا وحسن تنظيم العمل هبا،كما  :19الفصلّّ

احلوادث جبميع   يستغلها،ويكون مسؤول عن  اليت  األماكن  ابلنسبة جلميع  املالك  الغري مسؤولية  يتحمل جتاه 
 ا أعوانه أو الغري مبناسبة تعاطيه نشاطه. أنواعها تلك اليت يتعرض هل 
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ن  كراس الشروط ول العقد حمل الرتاخيص الالزمة لتعاطي خمتل  األنشطة اليت يفرتض أ   ل حيلّّ:20الفصلّّ
 حيصل عليها املستغل.

ممثلي   بتيسري عمليات املراقبة الدورية أو الستثنائية اليت يقوم هبا أعوان البلدية وكل  يتعهد املستغلّّّ:21الفصلّّ
لواثئق مصاحل اإلدارات املعنية مبراقبة احملالت املفتوحة للعموم خالة أوقات العمل،مع متكني املراقبني من كل ا

 شاط) الرتاخيص اإلدارية،عقود التأمني،شهائد املطابقة الفنية،شهائد الوقاية...( الالزمة واملتصلة ابلن
 لعقار املستغل. للمستغل أي حق عيين أو جتاري اب ل ينشأّ:22الفصلّّ
ابحملافظة على احمليط الطبيعي للعقار وعلى مكوانته الطبيعية والبي ية وعلى خمتل     يتعهد املستغلّ:23الفصلّّ
به    املرافق املتواجدة  والشبكات  معدات  العمومية  مشاريع واستعماة  وتركيز  اإليكولوجي  الطابع  عليها  يغلب 

 منوذجية تتعلق ابلفرز النتقائي. 
تنفيذ ما أتذن به البلدية من تعديالت أو إصالحات ابلتجهيزات أو إضافة منشآت   على املستغلّّّ:24الفصلّّ

 جديدة ترمي إىل حتقيق الوقاية والسالمة من احلرائق ومن احلوادث اليت ميكن أن هتدد رواد املنتزه أو العاملني به. 
املرسى   ّ:25الفصلّّ بلدية  ا تتوىل  للوزارة  التابعة  املراقبة  املشاريع مراقبة سري ونشاط هذه  ملعنية  وأسالك  هبذه 

الفضاءات ومدى مطابقتها للشروط املنصوص عليها هبذا الكراس وشروط الصحة والسالمة ومحاية املستهلك 
 كل يف ما خيصه.

 

ّاللزمة: ّانتهاء
 الكراس.من هذا  اللزمة ابنتهاء املدة احملددة ما مل يتم جتديدها طبقا ملقتضيات الفصل السابع    تنتهيّّّ:26الفصلّّ

ّسحبّالترخيّص
اإلشغاةّّّ:27الفصلّّ رخصة  يف    الوقيت  تسحب  تعويضات  أبية  املطالبة  احلق يف  للمستغل  يكون  أن  دون 

 احلالت التالية: 
 عدم خالص معلوم الستغالة يف اآلجاة. -1
 إحالة استغالة الفضاء أو أحد أجزائه إىل الغري.  -2
أ -3 ابلعقد  عليها  املنصوص  الشروط  أبحد  املعد  و  اإلخالة  العقار  استغالة  بكراس شروط 

 كفضاء ترفيهي لألطفاة والشباب
الشروع يف الستغالة يف اآلج -4 املوانع  عدم  الشروط ما عدى  بكراس  اليت مت حتديدها  اة 

 اخلارجة عن نطاق املستغل.
 سحب الرتاخيص املستوجبة ملمارسة النشاط أو األنشطة موضوع كراس الشروط. -5
 اللت اليت مت التنبيه عليها يف اآلجاة احملددة. اإلخعدم اإلمتثاة لرفع  -6
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 صدور حكم بتصفية أمالك املستغل أو فرض عقلة على ممتلكاته أو إفالسه.  -7
 وفاة املستغل. -8
 عدم إعالم البلدية يف صورة حدوث تغيري يتعلق ابملستغل أو ابلشركة أو بوكيل الشركة.  -9

ّالعقـارّ: ّّّّّاسترجاع
  25ملا جاء ابلفصل  يف حالة جيدة طبقا  عقار  تهاء مدة الستغالة إبرجاع الاملستغل عند ان  يلتزمّّ:28الفصلّّ 

 من هذا الكراس وتبقى التجهيزات الثابتة ملكا للبلدية. 
 حتمل كل اآلداءات املتعلقة مبمارسة النشاط على املستغل. ّ:29الفصلّّ 
 

ّالترفيهيّّ ّبالفضاء ّالخاصة ّالشروط ّلألطفـالّوالشبابّ:البابّالثالث:
ّ

 يلتزم املستغل احرتام أوقات الفتح والغلق واملبينة كما يلي: :30ّالفصلّّ
 شتاء: من الثامنة صباحا إىل العاشرة ليال  •
 صيفا: من التاسعة صباحا إىل منتص  الليل  •

 الناجم عن مضخمات الصوت والذي يقلق راحة األجوار واملتساكنني   حيجر إصدار الضجيج:31ّّالفصلّّ
 زفاف مهما كان نوعها. وحيجر عليه تنظيم أية حفالت  ات املفتوحةيف الفضاء لنشاطخالة مزاولة ا

 كما يلتزم ابحرتام مواقيت صالة الرتاويح ومواكب اجلنازات . 
لفضاء موضوع هذا الكراس بصفة دورية ويلتزم مبد املستغل بصيانة التجهيزات املركزة اب  يتعهد:32ّّالفصلّّ

ّالبلدية بشهادة وقائية مهنية.
حاوايت املساحة املستغلة وجتميع الفضالت املتأتية من نشاطه ووضعها يف    بنظافةم املستغل  يلتز :33ّّالفصلّّ

 الفضالت مع البلدية.خمصصة للغرض حسب مواصفات مصاحل النظافة ابلبلدية كما يتعهد إببرام اتفاقية رفع 
ممارسة نشاطه وجيب أو ضرر يلحق ابلعناصر البي ية نتيجة    كل إتالفّّيتحمل املستغل مسؤولية:34ّّالفصلّّ

عليه املبادرة إبزالة املخالفة فور التنبيه عليه من قبل البلدية ويف صورة عدم امتثاله يتم وضع حد لرخصة اإلشغاة 
 ملطالبة بتعويضات.الوقيت دون أن حيق له العرتاض أو ا

الرتويح عن أنفسهم لألطفاة والشباب متكنهم من    وثقافية  تقدمي خدمات ترفيهية  يتوىل املستغل:35ّّالفصلّّ
 وهتذيب ذوقهم عرب أنشطة هادفة تساهم يف تشكيل شخصيتهم.

 تركيز لوحات إشهارية ابلفضاء املستغل.  ل ميكنّ:36الفصلّّ
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  ة ملختل  مكوانت الفضاء الرتفيهيهتي ة مسلك لذوي الحتياجات اخلاصة للدخو   يتوىل املستغل :37ّّالفصلّّ
 وتركيز ألعاب خاصة هبم. 

 الفضاء الرتفيهي.توفري العالمات اإلرشادية الضرورية ملختل  مكوانت وىل املستغل يت: 38الفصلّّ
لفين ايتعني على املستغل ّتصيص مأوى لوقوف عرابت رواد الفضاء الرتفيهي يتم إدراجه ابلعرض    : 39الفصلّّ

املشاركة   يكون  املطلوب ضمن شروط  أن  العرابت على  تلك  لوقوف  املخصص  يقل عن  العدد   سني اخلم  ل 
 ويتماشى ومساحة الفضاء وعدد رواده . 

يتوىل املستغل جتهيز الفضاء أبلعاب ترفيهية مع ضمان كل شروط السالمة والوقاية ملستعمليها    :40الفصلّّ
  .مصلحة حفظ الصحة موافقة بعد احلصوة على نقطة توزيع مأكولت ذات جودةكما ميكن له تركيز  

 املكون األساسي للفضاء الرتفيهي.  بح نقطة التوزيع هيأن تصول ميكن أبية حاة من األحواة  
 ل مراقبة منع التدخني ابملنتزه )الفضاءات املغلقة واملفتوحة( كما يتوىل املستغ

يتوىل املستغل إدارة الفضاء الرتفيهي مباشرة أو عن طريق مستخدمني متمتعني حبقوقهم املدنية    : 41الفصلّّ
والنفسية   العقلية  مطاوأهليتهم  به  لبوهو  اجلاري  للتشريع  طبقا  والجتماعية  الشغلية   العمل   حبفظ حقوقهم 

 سك امللفات والواثئق اإلدارية واملالية والفنية بصفة منتظمة ومستمرة. وم
جيب على املستغل أن يديل بشهادة تكوين يف جماة اإلسعافات األولية مسلمة من طرف مصاحل    :42صلّّالف

النشاط مع توفري حمل متريض متواجدا بصفة قارة خالة مزاولة    هذا األخري  يكون   وأن  ألحد أعوانه  احلماية املدنية 
(infirmerie .) 

دائمة وفق عقد أتمني شامل يغطي خمتل  األنشطة والعملة  جيب أن يكون الفضاء مؤمنا بصفة    : 45الفصلّّ
 ورواد الفضاء طبقا لعقود التأمني املخصصة ملثل هذه األنشطة.

ا   :46الفصلّّ للرتاتيب جيب على  وفقا  املعدية  األمراض  العاملني من  تثبت سالمة  بشهادة  ملستغل اإلدلء 
 املنصوص عليها مبجلة الشغل.

ابلشروط واألحكام الواردة    البلدية حبق اّتاذ التدابري الالزمة يف حالة وجود خرق أو إخالةحتتفظ    :47الفصلّّ
   هبذا الكراس.

ستغل املطالبة أبية حقوق كاألصل التجاري أو حق البقاء أو  ابنتهاء مدة العقد ل حيق للم  :48الفصلّّ
 املأكولت.نقطة توزيع األولوية يف جتديد العقد أو متديده مبا يف ذلك 
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ّفضّالنزاعاتّ:
مبناسبة تنفيذ بنود كراس الشروط والعقد يتم فضها رضائيا وعند التعذر فإن  صورة نشوب نزاع  ّّيفّّ:49الفصلّّ

 خمتصة ابلنظر.  تكون حماكم تونس العاصمة 
ّالمشارّك ّإمضاء

 )معرف به(                                                                                               
 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ
ّ
ّ

ّّقــــــــــــّالحـــّالم
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 01دد ـــــــــــملحق ع
 بطاقة إرشادات
 )شخص معنوي( 

 
 : ...............................................................................الجتماعي اإلسم

 الشكل القانوين:..................................................................................
 ..................... ..........الوكيل:........................................................... 

 املقر الجتماعي:................................................................................. 
 اهلات :..........................................................................................

 ..........................................................الفاكس:...............................
 الربيد اللكرتوين:................................................................................. 

 ...................................... رأس املاة:................................................. 
 عدد التسجيل ابلسجل التجاري:...................................................................
 املعرف اجلبائي:...................................................................................

ّّمـــّاءّوالخّتـــّاإلمّض
ّ

ّ

-ّ--------------------------------------ّ-----------------ّ
 طبيعي شخص
 

 اإلسم واللقب:................................................................................... 
 ....رقم ب.ت.و:................................................................................

 ................................................................ املهنة:...........................
 العنوان:..........................................................................................
 .....اهلات :..................................................................................... 

 املعرف اجلبائي:...................................................................................
ّاإلمضـــــــــاّء
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 02ملحق عــــــــــدد
 م اإلفالس أو عدم الوجود يف وضعية تسوية قضائية تصريح على الشرف يف عد

 
 

 .....................................................إين املمضي أسفله:........................... 
 شركة:...................................................................................... وكيل 

 صاحب ب.ت.و عدد:...........................................................................
 .....................لتجاري حتت عدد:............................................ مرمسة ابلسجل ا

 املعني حمل خمابرته بـــــــــــ:.............................................................................
 

 لست يف حالة إفالس أو يف وضعية تسوية قضائية.  أصرح على شريف أبين
 

 حرر بتونس يف:.......................................... 
ّ
ّاإلمضـــاءّوالختـــّم
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 03ملحق عدد 
 تصريح على الشرف يف عدم التأثري 

 
 

 ................................................................................إين املمضي أسفله:
 .......................صادرة بـــــــــ..........بتاريخ................ نية عدد  صاحب بطاقة التعري  الوط

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

هدااي أو أموال قصد   عطااي أوأصرح على شريف أبين ألتزم بعدم تقدمي مباشرة أو بواسطة الغري وعودا أو          
 املتعلق بتهي ة واستغالة فضاء ترفيهي بقمرت. التأثري يف خمتل  إجراءات طلب العروض

 
 

ّاإلمضـــاءّوالختــــّم
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
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  04ملحق عدد 
 تصريح يف االلتزام ابلتأمني

 
 
 

 ............................أسفله:....................................................إين املمضي 
 وكيل شركة:...................................................................................... 

 
عقد أتمني يشمل مجيع    أتعهد يف صورة فوزي بطلب عروض هتي ة واستغالة فضاء ترفيهي بقمرت إببرام    

 لنشاط واليت ميكن أن تلحق ابحلرفاء أو العملة أو التجهيزات.املخاطر املمكن حدوثها مبناسبة تعاطي ا
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ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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  05ملحق عدد 
 قائمة يف اإلطار البشري املزمع ختصيصه للعمل ابلفضاء الرتفيهي بقمرت

 
 
 ...................املمضي أسفله :............................................................ إين
 شركة:...................................................................................... وكيل 
 

 أتشرف بتخصيص اإلمكانيات البشرية التالية على ذمة الفضاء الرتفيهي بقمرت. 
 

 املهمة  رقم بطاقة التعري  الوطنية  اإلسم واللقب ع/ر 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  

ّاإلمضاءّوالختّم
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 06ملحق عدد 
 ايل ـــ رض املــــالع 

 
 

 
 

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

 
 
 

ّوالختـــّم ّاإلمضــــاء
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ
 ّّّّّّّّّّّّّّّّونسيـــةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّةّالت ّامجلهوري ّّّّّّّّّ    ّ

 ّّّّّّّّ ّةؤونّاحملليّ وزارةّالشّ ّّّّّّّّّّّّ

ّةّاملرىسّّبدلي ّ ّّ ّّ ّّ ّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّ  
 

ّّ 

ونس يةّّةّالت ّامجلهوري ّّّ  
 

 
 

 

ّةــّـةّرشاكــــــفاقيت ّا ّّّ  

بيــنّّّّّ  

ّةــــــقافيؤونّالث ّوزارةّالشّ   

ةّاملرىّسبدلي ّّّّو  

 

 
 

 



ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 
67 

منطقة    به  تزخر  مما  واالستفادة  مجاالته  شتى  في  الثقافي  المشهد  تطوير  على  العمل  إطار  في 

ة و تاريخية هام  ثقافية ومعالم  إبداعية ومبادرات  لها من طاقات  المجاورة  مشاهد المرسى والمناطق 

و  المنطقة  طبيعية  كامل  على  مشعة  منارات  لتكون  واستغللها  وتثمينها  توظيفها  حسن  على  العمل 

ة والعمل  ي وخاص ة في األحياء ذات النمو العمراني الكبير ودعما للتنمية االجتماعية واالقتصادية المحل

اد السنة. على جعل بلدية المرسى نموذجا حقيقيا وفريدا لمدينة ثقافية أو مدينة فنون تنشط على امتد  

وتنزيل لروح مجلة الجماعات المحلية التي تنص على الشراكة والتكامل بين السلطة المركزية 

المحلية في شتى الميادين منها الثقافية وإيمانا بأهمية تظافر الجهود الهادفة إلى تطوير  و والجهوية  

 األنشطة الثقافية واإلبداعية التي من شأنها تحقيق المبادئ التالية:

 جمة مبدأ الحق في الثقافة إلى واقع يومي عام وشامل والمساهمة في تكريس ثقافة القرب.تر -
 والتشغيل. المساهمة في بناء ثقافة المواطنة وتكريس دمقرطة الثقافة واإلسهام في التنمية   -
 التكنولوجي. االنصهار ضمن االقتصاد الثقافي الرقمي والتجديد  -
 حفظ الذاكرة الوطنية. المساهمة في تثمين وإحياء التراث و  -

 والبرامج الثقافية الوطنية والمتمثلة في:   االستراتيجية وفي سياق 

 : الوطنيةالبرامج  

 تونس مدن الفنون،  -
 تونس مدن الحضارات، -
 تونس مدن اآلداب والكتاب،  -
 التكنولوجي، البرنامج الوطني للمبادرة الثقافية والصناعات اإلبداعية والتجديد  -
 البرنامج الوطني لجيل جديد من المستثمرين والمبدعين الشبان.  -

 : الخصوصيةالبرامج   
 الجزرية، موسم الثقافة  -
 موسم الثقافة العمالية،  -
 موسم الثقافة بين الحدود،  -
 موسم ثقافة الجنوب والصحراء،  -
 ة المندمجة والتضامنية. الثقاف -

   .وتفعيل لشراكة حقيقية وناجعة بين الوزارة والسلطة المحلية 

 
ــ اق بيــــن:   تــم اإلت  فــ

 
مقرها بنهج    ةالكائن  يرىالعت شيراز    ةالشؤون الثقافية السيد  ةوزارة الشؤون الثقافية ممثلة في شخص وزير

 تونس،  1006القصبة  1934مارس   02

 من جهـــــــــة 

وبلدية المرسى ممثلة في شخص رئيس المجلس البلدي السيد معز بوراوي والكائن مقرها بشارع الحرية  

المرسى ،  2078  

 من جهة ثانية  

ــ ى م ـــــعل  : ا يليـ

 
 

 :   تفاقيةاإلالفصل األول : موضوع  

إلى ضبط اإلطار العام للتعاون والشراكة بين وزارة الشؤون الثقافية من جهة    تفاقيةتهدف هذه اإل 

 . مجاالت ثقافية وبلدية المرسى من جهة أخرى قصد تنفيذ برامج عمل مشتركة في
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 : التعاون: برامج 2الفصل 

الثق الشؤون  وزارة  بين  الثنائي  التعاون  برامج  اإل تتضمن  هذه  موضوع  المرسى  وبلدية   تفاقية افية 

 : ما يلية اص  خ

التعاون والشراكة بين الوزارة والبلدية في بعث مشاريع ثقافية هيكلية ووضع برمجة سنوية   •

والعمرية    جتماعيةالثقافية المفتوحة لكل الفئات اإلمتواصلة للتظاهرات واألنشطة والورشات  

المشتركة في   القواسم  البرنامج على  يتأسس هذا  للمرسى على أن  البلدي  المجال  في مناطق 

 الفعل الثقافي بين الطرفين.
 ".  المرسى مدينة الفنون والحضارات واآلدابفريد "  نموذج ثقافيتجسيد  •
ان تواصل  تجسيد ثقافة القرب وجعل اإلبداع الثقافي وفنونه حقا متاحا للجميع من خلل ضم •

والتربوية   الثقافية  المؤسسات  في  سواء  منتظم  بشكل  والفنية  الثقافية  واألنشطة  التظاهرات 

ف بدعم من وزارة والفضاءات المفتوحة العامة وخاصة باألحياء ذات النسيج العمراني المكث  

مة والمجانية لفائدة متساكني هذه وذلك بواسطة تخصيص العروض المدع  ،  الشؤون الثقافية  

 األحياء. 
لك لمزيد إضفاء  وذ  ،   ن فتح الفضاءات الثقافية طيلة أيام األسبوع وخارج التوقيت اإلدارياضم •

 .نتقاداتفق الثقافي والتصد ي لإلرالنجاعة على الم
ة  بمقر المركز الثقافي الفاضل بن عاشور على ذم    "مركز تونس الدولي للحضارات"  حداثإ •

زا لتنظيم الندوات العلمية  بلدية المرسى ليكون نقطة إشعاع محلي  جهوي ووطني وفضاء ممي  

ثها  يؤث    المجال التيوالفكرية واللقاءات الثقافية ودفع الشراكة بين القطاع الخاص والعام في هذا  

 سيون واألجانب ومختلف المهتمين بالشأن الثقافي.يواكبها الباحثون والجامعيون التون   و 
بمقر المركز الثقافي الفاضل بن عاشور بهدف اإلحاطة  "  الثقافيستثمار  لإلمركز تونس  " بعث   •

 .  الخواص في المجاالت الثقافية بالمستثمرين
 حداث مكتبة سمعية بصرية بالمركز الثقافي فاضل بن عاشور إ •
من مختلف آليات    ستفادةباإلدعم وإسناد المبادرات والمشاريع الشبابية والثقافية الخاص ة بالجهة   •

 الدعم المتوفرة في الوزارة.
دعم المركز الثقافي الفاضل بن عاشور لتطوير أنشطته المعهودة التي سيسهر الطرفان على   •

 تنظيمها. 
 إمكانيات. بما توفر لديها من مرسى  بالمشروع تأهيل وتهيئة المؤسسات الثقافية   ستكمالإ •
برمجة مكتبة ثانية ومعهد موسيقي داخل المنطقة البلدية على أن توف ر البلدية العقار المناسب  •

 المناسب. وتوف ر الوزارة التمويل 
التي   • النوعية،  الثقافية  والتظاهرات  األنشطة  ذمة  بالمرسى على  السعادة  وضع فضاء قصر 

   .تنظيمهاسيسهر الطرفان على  
 :  تفاقيةاإل: آليات تنفيذ  3الفصل 

لتنفيذ برامج العمل    اللوجستية الطرفان بتوفير آليات العمل الضرورية وكافة المستلزمات    د يتعه

 المشتركة وفقا لإلمكانيات المتاحة. 

 : لجنة المتابعة :  4الفصل 

تضم ممثلين    تفاقيةاإلتحدث لجنة لمتابعة حسن تنفيذ برامج التعاون المشترك موضوع هذه  

لجنة وضع خطة عمل سنوية  هذه التتولى    وعن كل من وزارة الشؤون الثقافية وبلدية المرسى  

 تتضمن األنشطة والبرامج المشتركة وتتولى متابعة تنفيذها. 
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وبلدية المرسى بتقارير دورية    الثقافيةكما تتولى اللجنة المذكورة موافاة كل من وزارة الشؤون  

 . و تقييمها مالهاحول نتائج أع

 تها :  ومد   تفاقية اإل: نفاذ  5الفصل 

يتم  حيز النفاذ بداية من إمضائها بين الطرفين وتبقى سارية المفعول ما لم    تفاقيةاإلتدخل هذه  

 لمفعولها.  تفاق على وضع حد  اإل

 

 
 في نظيرين أصليين    فاقيةاإلت  حررت هذه                                                                         

 تونس في:                                                                            

 

 

 

 

 

   رئيس المجلس البلدي بالمرسى                      الشؤون الثقافية                       ةوزير
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