
 

  



 

 الجمهورّية التونسيـــّــة                                                                                     

   و البيئة  ةارة الشؤون المحليّ وز     

 ة المرسى  بلديّ           

 تابة المجلس ك                
 

 

 المجلس البلدي  الجملي لجلسة    المحضر   
 2020لسنة  رّابعة  ال في دورته العادّية  

 2020مبر  نوف   26  الخميسالمنعقدة يوم  
 

 
 

 

ة جلسة  بقصر البلدي   والبعد الز   ر ابعة و الن صفالاعة على الس    2020 نوفمرب  26 اخلميسإنعقدت يوم 
 اتدلسي  وحبضور ا،    ةالبلدي    ، رئيس املعز بوراوي  دبرائسة السي    2020لسنة    ر ابعةيف دورته العادي ة الالبلدي    اجمللس
األساسي  ا يقتضيه القانون  ــــــــــة تطبيقا ملاآليت ذكرهم ، بعد توجيه إستدعاءات كتابي    البلدي  اجمللسادة أعضاء  والس  
 ايل :ّ  الت ووفقا للنص   ،ة ــــــــــــــــــــاملتعل ق مبجلة اجلماعات احمللي   2018ماي  09 يــــــــــــخ فاملـؤر   2018لسنة   29 عدد

 .  إستدعاء   الموضوع :       

،   2020لسنة    ر ابعةيف دورته العادي ة ال  البلدي  شرف إبستدعائكم حلضور جلسة اجمللس، أت  دوبعـــــــ      
 . ة( بقصر البلدي  16.30)بعد الز وال صف  لر ابعة و الن  االساعة على  2020مرب نوف 26اخلميس يوم و ذلك 

 املساعدة األوىل لرئيس البلدية ،                             اآلنسة مىن خالص -
  السي دة فرايل مسرية بوزيري -
 السيد إلياس كشك  -

                                                        
 اآلنسة زهور قريرة -
 السيدة عائشة املهريي -
  السيد حممد ضياف الدريدي -
                       السيد حممد شراد -
 هريإميان الفاآلنسة  -
 
 ويف السيد رؤوف الشن   -
 

 ،  مساعدة رئيس البلدية ➢
ةمســـــاعد  ➢ ة  ؤون، رئـــــيس جلنـــــة الشـــــ   رئـــــيس البلديـــــ  املاليـــــ 

 التصر ف ،و اإلقتصادي ة و متابعة 
 ، رئيسة دائرة البحر األزرق، مستشارة 
 رئيسة دائرة املرسى املدينة ،رة ، مستشا

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

 رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية  مستشارة ،
 و احلوكمة املفتوحة ، رئيسة دائرة سيدي داود، 

 

 مستشار، رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة،
 



 

 
 السيد قيس النيقرو  -

 

 السيد سليم الزلطين -
 
 دة روضة الزاوشي رزق اّلل  السي   -

 
 دة رمي احلشيشة السي   -

 
                        محزةالسيدة نبيلة  -
   السي دة سهام عز الد ين -
 السي دة هاجر مطري -
 السي د حممد نبيل صاحب  -
 بوعزيز الت يجاين  السي د حممد -
 السي د أمحد ريزا  -
 السي د أمين بن مسعود  -
 السي د أي وب بن احلاج  -

 
 

      :و تغّيب بعذر     
  دة لطيفة التاجوريلسي  ا -

 لعي اشيد فارس االسي   -
 

 د حممد الطيب املهريي السي   -
 

                                                                                                               السي د سليم احملرزي -
 السي د عياض الزهار -
 السي د خالد شيبوب   -
 اآلنسة راقية الغريب  -

 

 
 ة والبيئة، الصح  ة و ظافمستشار، رئيس جلنة الن  

         جتماعيـــــــــــــةاإلؤون رئــــــــــــيس جلنــــــــــــة الشــــــــــــ   مستشــــــــــــار ،
 وفاقدي السند و حاملي اإلعاقة ،  غلو الش  

    بيــــــة قافــــــة و ال   الفنــــــون و ال   جلنــــــة ، رئيســــــة  مستشــــــارة
 ، عليمو الت  

ة و إســــــداء   ؤون اإلداريــــــ  مستشــــــارة ، رئيســــــة جلنــــــة الشــــــ 
 اخلدمات و الت عاون الال مركزي ،

 مكل فة بلجنة شؤون املرأة و األسرة ، ارة ،تش مس 
 مستشارة ،
 مستشارة ،
 مستشار،
 مستشار،
 مستشار،
 ، مستشار

 مستشار .
 
 
 

 ،  مساعدة رئيس البلدية ➢
 

 الفــــــــرصوتكــــــــافؤ ســــــــاواة جلنــــــــة املمستشــــــــار ، رئــــــــيس 
 ، بني اجلنسني
ف بلجنــــــــــــة األشــــــــــــغال و الت هيئــــــــــــة  مستشــــــــــــار، مكلــــــــــــ 
 العمراني ة ،
 مستشار،
 مستشار،
 مستشار ،
 مستشارة .

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     

 
 

 البلدي:    لسجلسة اجمل حضركما 

 ، السيد الكاتب العام للبلدي ة  -

 أعوان اإلدارة البلدي ة ،  -

 بعض املواطنني و مم  لي اجملتمع املدين .  -
 
 
 
 

 

 

ُمــــــــرحب ا جبميع احلاضرين مــــــن ،  لبلدية  ا  ئيسبوراوي ، ر املعز  اليت إفتتحها السيد    البلدي  اجمللسإنعقدت جلسة             
 .ومم  لي اجملتمع املدينو املواطنني  رة البلدي ةو اإلداالبلدي  اجمللسأعضـــــــاء 

ت اسيديا ال  املسائل املعروضة جبدول أعمال اجللسة داع إستعراض البلدية السيد رئيس وىل  ــــــــــــــــــــــــإثر ذلك ، ت                 

 : داول فيها للت   البلدي لساجملادة أعضاء ّ  و الس 
 

I  ) ّتصادّية و متابعة التصّرف ق ة و ال ـــــ لجنة الّشؤون المالي   : 
 

 

  .2021ة البلدي ة لسنة ميزاني   املصادقة على (1
ع (2 البلدي  القرار  يف  املؤر    855دد  ــــــــــــتنقيح  مبراجعةـــــ املتعل    2016سبتمرب    27خ  ص  خ  املر   املعاليم  ق 

      .  ة يف إستغالهلاللجماعات احمللي  

 إس جاع مبلغ مايل . (3

  .فين  سامي يف الصح ةصح ي و  طبيب بيطري إنتداب   (4
 . 2020يفي خالل املوسم الص   أ مهي   اطئمراجعة معلوم إستغالل شطلب  (5

 .2021الس وق األسبوعي ة ابملرسى الر ايض لسنة  إستلزام (6

 رات بلدي ة.     تنقيح و إصدار قرا (7

II  )   األشغال و الّتهيئة العمرانّية لجنة   :   
حتيني املسامهة يف أشغال الت هيئة ابلن سبة ملنطقيت البحر األزرق و قمرت حر وش مبناسبة دخول م ال  

   الت هيئة العمراني ة حي ز الن فاذ .
III  )   والصّحة و البيئة   لجنة الّنظافة : 

 اقي ملدينة املرسى . املصادقة على الت دقيق الط   (1

   ابملنطقة البلدي ة .  الفواضل املختلفةتنظيم عمل اخلواص لرفع األتربة و  (2

 
 



 

 
 
 

IV )    لجنة الّديمقراطية الّتشاركية و الحوكمة المفتوحة   :  
 قية شراكة مع منظ مة " أان يقظ" . مشروع إت فا 

V )    لجنة الطّفولة و الّشباب و الّرياضة :   
 " . Le Lemon Tour"     تعاون مع شركة مشروع إت فاقي ة  (1

 " . Velorution Tunisie "   إت فاقية شراكة مع " اجلمعي ة الت ونسية للت شجيع على إستعمال الدر اجات اهلوائي ة مشروع  (2
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

I  ) ّتصادّية و متابعة التصّرف ق ة و ال ـــــ لجنة الّشؤون المالي   : 
 

 

     :  2021البلدّية لسنة  المصادقة على ميزانّية   (1

 

أمني املال اجلهوي و على إحالتها   تم  تأنه عند املصادقة على امليزانية   الكاتب العام للبلدي ة  السيدبني           

ادرة ابلقــانون األساســي عــدد  ةة اجلماعــات احملليــ  جملــ  مــن  174الســيد وايل تــونس طبقــا ملــا جــاء ابلفصــل  الصــ 

م مــن يريــ  أاي   5 ة يف أجــل" حتــال امليزانيــ  علــى :  نص  يــي الــ    2018مــاي  9يف  خاملــؤر   2018 لسـنة 29

 ا."ني ترابي  من وايل و أمني املال اجلهوي املختص   ة عليها على كل  مصادقة جملس اجلماعة احمللي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 

 



 
 



 

 

 

 

 قرار المجلس البلدي 

 

 اين . ل وال   وصرفا على مستوى العنوانني األو  قبضا  2021لسنة البلدي ة ة ــــــــــــــ  على مشروع ميزانياحلاضرون  اجمللس البلدي صادق أعضاءقاش ، و بعــــــــــــد الت داول و الن                     
 . ظافةنقل ومع دات الن  كما صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على إقتناء وسائل                     

اذ اإلجراءات والت دابري الال زمة يف الغرض .                                   وفو ض اجمللس لرئيسه إّت 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

م  ـــ المتعّلق بمراجعة المعالي   2016مبر  سبت   27خ في  المؤرّ   855تنقيح القرار البلدي عدد   (2
   ا : ة في إستغالله ص للجماعات المحليّ خّ المر 

سبتمرب   27  خ يفاملؤر    855املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املصادقة على تنقيح القرار البلدي عدد          
 : ايل وفقا للجدول الت   ة يف إستغالهلاص للجماعات احمللي  خ  املتعل ق مبراجعة املعاليم املر  2016

 عريفة الجديدة التّ  عريفة القديمة التّ  المعاليم  ع/ر
قة     األشغال املتعل  رخص  - 01

 سييج  ميم أو الت  ابل   
 د 150 د  25

اجة عن الدر   د  20 اجة الواحدة  يف اليوم عن الدر   د  3 ة  دراجة انري   - 02
 الواحدة يف اليوم  

 د   30 د   20 معلوم رفع فواضل احلدائق   - 03
 

 

 قرار المجلس البلدي 

سبتمرب    27  خ يفاملؤر    855تنقيح القرار البلدي عدد  لبلدي احلاضرون على  صادق أعضاء اجمللس ابعد الن قاش ،         
 : ايل وفقا للجدول الت   ة يف إستغالهلاص للجماعات احمللي  خ  املتعل ق مبراجعة املعاليم املر  2016

 عريفة الجديدة التّ  عريفة القديمة التّ  المعاليم  ع/ر
قة     املتعل  رخص األشغال  - 01

 سييج  ميم أو الت  ابل   
 د 150 د  25

اجة عن الدر   د  20 اجة الواحدة  يف اليوم عن الدر   د  3 ة  دراجة انري   - 02
 الواحدة يف اليوم  

 د   30 د   20 معلوم رفع فواضل احلدائق   - 03
 

اذ               اإلجراءات الال زمة يف الغرض .  وفو ض اجمللس لرئيسه إّت 
 

 



 

 إسترجاع مبلغ مالي :  (3
كتسبقة قصد    طلب إس جاع مبلغ مايل ُدفعلس البلدي إبداء الر أي يف خصوص منظار أعضاء اجملاملعروض على أ

بسبب تزامن ه ا اإلبرام مع ظهور جائحة   - وفقا للجدول املصاحب –زواج بقاعة األفراح بقصر الس عادة  قدإبرام ع
تيبية املنظ مة للحجر الص  19  –كوفيــــــــد   ح ي العام و إجراءاته ، علما و أن  ه ه اجلائحة  وصدور خمتلف النصوص ال  

 البلدي ة و طريف عقد الز واج .خارج عن إرادة ابلت ايل  ع وــة قاهرة و ظرف غري متوق  قو  تصنيفها ك ت  
   مبلغ مالي مدفوع   سترجاع إ   مطلب   حول   جدول

 زواج بقصر البلدّية   د قصد إبرام عق 
 فوع  المبلغ المد  واج  تاريخ الزّ  السم واللقب  
 د200 2020 أفريل 18 سامي سح ايل

 قرار المجلس البلدي 

كتسبقة قصد إبرام   مبلغ مايل ُدفع  طلب إس جاعم  صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون علىبعد الن قاش ،   
الس عادة    قدع بقاعة األفراح بقصر  تزامن ه ا اإلبرام مع ظهور جائحة    -  وفقا للجدول املصاحب  –زواج  بسبب 

تيبية املنظ مة للحجر الصح ي العام و إجراءاته ، علما و أن  ه ه اجلائحة    19  –يــــــــد  كوف وصدور خمتلف النصوص ال  
 البلدي ة و طريف عقد الز واج .خارج عن إرادة ابلت ايل  ع وــة قاهرة و ظرف غري متوق  قو  كت  تصنيفها  

 مبلغ مالي مدفوع    سترجاع حول مطلب إ   جدول
 بقصر البلدّية   عقد زواج   قصد إبرام 

 المبلغ المدفوع   واج  تاريخ الزّ  قب  السم واللّ 
 د200 2020 أفريل 18 سامي سح ايل

اذ اإلجراءات الال زمة يف الغرض .                وفو ض اجمللس لرئيسه إّت 
 

 :   فّني سامي في الصّحة  إنتداب طبيب بيطري صّحي و   (4
طبيب بيطري صح ي و فين  سامي يف الصح ة  لى إنتداب بلدي املوافقة عأعضاء اجمللس الاملعروض على أنظار  

ن األشغال ) تدخ الت ــــــــــللقيام ابلعملي ات اجلراحي ة و التصر ف يف مركز الت عقيم بقمرت املزمع فتحه حال اإلنتهاء م
بلـــــــــــغ  مب تي ة ئبة و املؤه الت املعلوماتكون هلما خربة علمي ة يف العملي ات اجلراحي ة للكالب و القطط الس الوجستي ة ( 
 .  أجور بعنوان ألف دينارا  95  سنوي قدره

 

 



 

 قرار المجلس البلدي 

طبيب بيطري صح ي و فين  سامي يف الصح ة   إنتداب   بعد الن قاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على
بقمرت املزمع فتحه حال اإلنتهاء مــــــــــن األشغال ) تدخ الت    للقيام ابلعملي ات اجلراحي ة و التصر ف يف مركز الت عقيم

العملي ات اجلراحي ة للكالب و القطط الس ائبة و املؤه الت املعلومالوجستي ة ( تكون هلما خربة علمي   تي ة مببلـــــــــــغ  ة يف 
 أجور.   ألف دينارا بعنوان 95سنوي قدره  

ا          ذ اإلجراءات الال زمة يف الغرض . وفو ض اجمللس لرئيسه إّت 
 

 :   2020يفي  خالل الموسم الصّ   أ مهيّـ   اطئ مراجعة معلوم إستغالل ش طلب   (5
ملد ة ثالثة مواسم أ ابملرك ب الش بايب ابملرسى  املهي  اطئ  مستغل  الش    م به السي د زهري  الربهوميتقد    ال  ي  لبتبعا للمط     

طبقا    –  معلوم اإلستغالل للموسم احلايلمبلغ الت خفيض يف  يض يف  ( قصد الت خف  2021و    2020،  2019صيفي ة )  
مبا يتناسب مع    -   2020سبتمرب    24املنعقدة يوم اخلميس    2020ال  ال ة لسنة  ملداولة اجمللس البلدي يف دورته العادي ة  

من طرف البلدي ة حسب قرار   أن ه ت  تعليق الفتة على الر ملخاص ة و خالل الف ة اليت  تلت احلجر الصح ي  نشاطه تعط ل
"  وزارة الس باحة  " ممنوع  له ابإلستغالل ُكتب عليها  الر اجع  الكشك  الفصل  الصح ة قرب  أن   من جمل ة   139، وحيث 

اجلماعات احمللية ين ص على أن ه " يضبط جملس اجلماعة احمللي ة حاالت اإلعفاء أو الت خفيض من خمتلف املعاليم والر سوم  
 اركة يف نفقات األشغال" .واحلقوق واملش 

 : ايل البلدي إبداء الر أي خبصوص مق ح الت خفيض طبقا للجدول الت  املعروض على أنظار أعضاء اجمللس 
ّمبلغّطرحهّاّّالمقترحّالمد ةّالموسمّيّاإلستغاللّّمعلومّالمستغلّ 

ّالت خفيّض

ّّسنةّبعنوانّالمستوجبّالمبلغ

ّالقديمّ(ّّ)2020ّ

ّبلغالم

ّالمستوجب

ّّةسنّبعنوان

ّّ(الجديدّّ)2020ّ

ّزهيرّّّ

ّّالبرهومي

د111.31ّّيومّا50ّّّد112.000ّ د889.80ّ   -ّ--------ّ

 قرار المجلس البلدي 

معلوم اإلستغالل مبلغ الت خفيض يف  الت خفيض يف    الن قاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون علىبعد   
الربهومي  للموسم احلايل للسي د زهري   الش    ابلن سبة  الش بايب ابملرسى  املهي  اطئ  مستغل   طبقا ملداولة اجمللس    – أ ابملرك ب 

  مبا يتناسب مع تعط ل نشاطه - 2020سبتمرب  24املنعقدة يوم اخلميس  2020البلدي يف دورته العادي ة ال  ال ة لسنة  
ة حسب قرار وزارة الصح ة  خاص ة و أن ه ت  تعليق الفتة على الر مل من طرف البلدي  خالل الف ة اليت  تلت احلجر الصح ي  

 يل : اطبقا للجدول الت    ل ُكتب عليها " ممنوع الس باحة "قرب الكشك الر اجع له ابإلستغال
ّّّعلىّمصادقالّالمد ةّالموسمّيّاإلستغاللّّمعلومّالمستغلّ 

ّطرحهّا

ّّسنةّبعنوانّالمستوجبّبلغالمّالت خفيّضّمبلغ

2020ّّّ

ّزهيرّّّّ

ّّالبرهومي

ّدّ.77849ّيومّا80ّّّد112.000ّ د222.62ّ   

اذ اإلجراءات الال زمة يف الغرض .   وفو ض اجمللس لرئيسه إّت 



 

 :   2021ياض لسنة  ة بالمرسى الرّ األسبوعيّ وق  ستلزام السّ إ  (6
                               

بت    ت        عن  الس  اإلعالن  عمومية إلستلزام  األسبوعي  ة  ابوق  الراي  ملة  سنة  رسى  مناسبت  2021ض خالل  بسعر يف  ني 
دينار )إ ألف  أن  إال  ،    د(  500.000،000فتتاحي قدره مخسمائة  يتقد    أي  ه مل  املشاركة لسحب كر    م  اس راغب يف 

 روط. الش  
 : ة ما يلية اجلماعات احمللي  من جمل    94قتضى الفصل إوحيث          

   : اليةيف احلاالت الت   إلّ  ستشارة فاوض املباشر أو تنظيم إجوء إىل الت  ة الل  " ال ميكن للجماعة احمللي  
 متتاليتني إىل عروض م مرة. تني عوة للمنافسة مر  فض الد  إذا مل تُ  -
 ا وعلى أمني املال اجلهوي لإلعالم . ترابي   فاق املباشر على الوايل املختص  ت  إحالة اإل تتم  

يوما من    15ا يف أجل  ابي  تر ة  فاق امل كور لدى هيئة حمكمة احملاسبات املختص  ت  اإلع اض على اإل  للوايل حق  
 يري  اإلعالم .

 دها. تنفي  العقد على أن تصدر اهليئة قرارها يف أجل ال يتجاوز شهرا من يري  تعه   يوقف اإلع اض
 أايم من يري  صدوره.  10ستئنافيا يف أجل ة إة املختص  ويستأنف احلكم أمام اهليئة القضائي  

 . "  شهر ، ويكون قرارها ابي   وتصدر حمكمة احملاسبات قرارها يف أجل

املتعل ق    ةليل اإلجرائي إلستلزام املعاليم الواجبة ابألسواق واملساخل البلدي  لد  من ا  4.4.1الفصل    نص  حيث    و
بعد    إلّ اوض املباشر "املراكنة"  فجوء إىل صيغة الت  ميكن الل    ل ه  فاوض املباشر "املراكنة"  أن  عتماد صيغة الت  ابإلستلزام إب

روف املغلقة( يف مناسبتني  يغتني املشار إليهما آنفا )املزايدة + الظ  كامل اإلجراءات املستوجبة إلعتماد إحدى الص    نفاذتسإ
إذ  ،  بصورة آلية    فاوض املباشر ال يتم  جوء لطريقة الت  الل    ، علما وأن   مة غري م مرةالعروض املقد    د أبن  والتأك    على األقل  
نتهاء  احلي ز الزمين الفاصل بني يري  إ  ة إذا كانطلب العروض من جديد وذلك خاص  اءات  ة إعادة إجر ميكن للبلدي  

 اري املفعول يسمح ب لك .زمة الس  نتهاء عقد الل  انية وإة ال   روف املغلقة للمر  تبتيت أو صيغة الظ  إجراءات صيغة ال  
عوة ألك ر ا مطالبة بتوجيه الد  فإن  ،  كنة(  )املرا   املباشر فاوض  ة لصيغة الت  لتجأت البلدي  وجتدر اإلشارة إىل أن ه إذا إ

 ة.ولة أو اجلماعات احمللي  تهم ديون لفائدة الد  د ب م  ه ال يتخل  فاوض معهم أبن  د قبل اإلنطالق يف الت  من مستلزم والتأك  
ه وضبط  املراكنة من عدمعتماد صيغة  تعل ق إباذ القرار املّت  أعضاء اجمللس البلدي إ  املعروض على أنظارو   

 من األدىن لإلستلزام.   ال   
 ة املستلزم ديون.د ب م  ومل تتخل    2021جانفي  15زمة احلايل ينتهي يف علما وأن عقد الل         

 
 
 
 



 

 قرار المجلس البلدي 
الس وق األسبوعي ة ابملرسى   إستلزام إرجاء الن ظر يف موضوع  أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون قر ربعد الن قاش ،  

و عرض مق ح يف إىل حني درسه يف إطار جلنة الش ؤون املالي ة و اإلقتصادي ة و متابعة التصر ف    2021ايض لسنة الر  
 الغرض على أنظار اجمللس البلدي يف دورته الال حقة . 

 

 :   و إصدار قرارات بلدّية  تنقيح      ( 7
 

 ضرية :توظيف خطّية على عدم تعليق لوحة احلب املتعّلقتنقيح القرار البلدي  * 
  قـــــــاملتعل    2019مارس  15املؤر خ يف  335توىل  السي د رئيس البلدي ة عرض حمتوى تنقيح القرار البلدي عدد      

 .توظيف خطي ة على عدم تعليق لوحة احلضرية ب
 رأي المكتب البلدي 

مارس   15املؤر خ يف  335املكتب البلدي احلاضرون على تنقيح القرار البلدي عدد وافق أعضاء بعد الن قاش ، 
 وفقا للقرار املصاحب . توظيف خطي ة على عدم تعليق لوحة احلضريةب املتعل ق  2019

 . 2020العادي ة الر ابعة لسنة مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته          
 البلدي   قرار المجلس  

مارس  15املؤر خ يف  335قيح القرار البلدي عدد اجمللس البلدي احلاضرون على تنأعضاء  بعد الن قاش ، صادق
وفقا ( د    300إىل  د  150) مضاعفة مبلغ اخلطي ة من  توظيف خطي ة على عدم تعليق لوحة احلضريةب املتعل ق  2019

 للقرار املصاحب .
 

ضوارب على جتاوز    قابل مايليف متوظ  حول   2019مداولة اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الّرابعة لسنة  تنقيح  *                    
 عند درس و إسناد رخص البناء :  العقار إستعمال و إشغال
حول توظيف    2019مداولة اجمللس البلدي يف دورته العادي ة الر ابعة لسنة  توىل  السي د رئيس البلدي ة عرض حمتوى       

 .   اد رخص البناءعند درس و إسن  العقار إستعمال و إشغالضوارب على جتاوز  مقابل مايل
 رأي المكتب البلدي 

الن قاش ، قر ر البلدي احلاضرون تنقيح  أعضاء    بعد  الر ابعة لسنة  املكتب  العادي ة  البلدي يف دورته  مداولة اجمللس 
على    عند درس و إسناد رخص البناء  العقار  إستعمال  و  إشغالضوارب  على جتاوز    حول توظيف مقابل مايل  2019

 الن حو الت ايل :    
 للمقاولني ،ابلن سبة   %80الت خفيض يف املعاليم املوظ فة بنسبة   •



 

 ابلن سبة للخواص ،   %50الت خفيض يف املعاليم املوظ فة بنسبة   •
 إشغالضوارب  يتم  ل يف : عدم الس ماح بتجاوز    املبدأ املكتب البلدي احلاضرون على أن   أعضاء  ه ا ، و أك د    
عند الض رورة   العقار  إستعمال  و  إشغالضوارب  يف : الس ماح بتجاوز    م  لتي  اإلستثناءو أن     العقار  إستعمال  و

كوجود عوائق أو مشاكل فني ة مع وجوب تربير الت جاوز ، كما طالبوا جلنة رخص البناء بدراسة املطالب و احلاالت 
 حالة حبالة و الت ب ت منها . 

 . 2020العادي ة الر ابعة لسنة  رته مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دو              
 البلدي   مجلس قرار ال 

مداولة اجمللس البلدي يف دورته العادي ة الر ابعة لسنة اجمللس البلدي احلاضرون تنقيح  أعضاء    بعد الن قاش ، قر ر       
 العقار  عمالإست  و  إشغالضوارب  على جتاوز    حول توظيف مقابل مايل  2019ديسمرب    04املنعقدة يوم األربعاء    2019

 على الن حو الت ايل :     عند درس و إسناد رخص البناء
 ابلن سبة للمقاولني ،  %80الت خفيض يف املعاليم املوظ فة بنسبة   •
 وفقا للقرار املصاحب . ابلن سبة للخواص   %50الت خفيض يف املعاليم املوظ فة بنسبة   •
  و   إشغالضوارب يتم  ل يف : عدم الس ماح بتجاوز   دأاملباجمللس البلدي احلاضرون على أن  أعضاء كما أك د     

عند الض رورة   العقار  إستعمال  و  إشغالضوارب  يف : الس ماح بتجاوز    يتم  ل  اإلستثناءو أن     العقار  إستعمال
كوجود عوائق أو مشاكل فني ة مع وجوب تربير الت جاوز ، كما طالبوا جلنة رخص البناء بدراسة املطالب و احلاالت 

 حبالة و الت ب ت منها .  حالة
 

 الّشريط الّساحلي  وتوظيف خطااي على خمالفة تلويث املواقع الطّبيعية و الّتارخيية بالقرار البلدي املتعّلق  *       
 و مياه البحر :        

 الط بيعية   توظيف خطااي على خمالفة تلويث املواقعبالقرار البلدي املتعل ق توىل  السي د رئيس البلدي ة عرض حمتوى 
 . و مياه البحر الش ريط  الس احلي الت ارخيية ، و

 رأي المكتب البلدي 
على خمالفة تلويث دينارا  1000املكتب البلدي احلاضرون توظيف خطي ة قدرها أعضاء  بعد الن قاش ، قر ر

 وفقا للقرار املصاحب. و مياه البحر الش ريط  الس احلي والت ارخيية   املواقع الط بيعية و
 

 . 2020العادي ة الر ابعة لسنة مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته          
 البلدي   قرار المجلس 

على خمالفة تلويث دينارا  1000اجمللس البلدي احلاضرون توظيف خطي ة قدرها أعضاء  الن قاش ، صادق بعد               
 وفقا للقرار املصاحب. و مياه البحر الس احليالت ارخيية و الش ريط  املواقع الط بيعية و



 

 
و زيوت العرابت  توظيف خطااي على خمالفة إلقاء األتربة و فضالت البناء و احلدائق  ب القرار البلدي املتعّلق *    

 :  و زيوت املطاعم ابملناطق احلضريّة 
خمالفة إلقاء األتربة و فضالت ااي على توظيف خطب القرار البلدي املتعل قتوىل  السي د رئيس البلدي ة عرض حمتوى 

 . و زيوت العرابت و زيوت املطاعم ابملناطق احلضري ة البناء و احلدائق
 رأي المكتب البلدي 

 على خمالفة إلقاء األتربة و فضالت البناء   طي ةتوظيف خاملكتب البلدي احلاضرون أعضاء  بعد الن قاش ، قر ر        
 ا للقرار ــــــــــــــــــــــــ دينارا وفق 200دينارا و   150ت اوح بني  ملناطق احلضري ةزيوت املطاعم اب و زيوت العرابت و و احلدائق

 املصاحب . 
 . 2020العادي ة الر ابعة لسنة مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته            

 البلدي   قرار المجلس 
على خمالفة إلقاء األتربة و فضالت    طي ةتوظيف خعلى ي احلاضرون البلد اجمللسأعضاء  بعد الن قاش ، صادق     

 وفقا للقرار املصاحب . (  د 200)  قدرها مائيت دينارا و زيوت العرابت و زيوت املطاعم ابملناطق احلضري ة البناء و احلدائق
 

ص مسّبق من ــــــــيف دون ترخيقرار يتعّلق بتوظيف خطااي مالّية على املخالفات املتعّلقة إبستغالل الّرص*    
 ّجلني و املظهر اجلمايل للمدينة : املصاحل البلديّة املختّصة و الّذي من شأنه املساس من سالمة املت 

يتعل ق بتوظيف خطااي مالي ة على املخالفات املتعل قة قرار بلدي أفاد السي د رئيس البلدي ة أن ه من الض روري إصدار        
 ني  ــــــــترخيص مسب ق من املصاحل البلدي ة املختص ة وال  ي من شأنه املساس من سالمة امل ج ل  دون صيف إبستغالل الر  

 .  ةو املظهر اجلمايل للمدين    
 رأي المكتب البلدي 

املكتب البلدي احلاضرون إرجاء الن ظر يف املوضوع إىل حني إعداد قرار يتم  عرضه على قر ر أعضاء بعد الن قاش ، 
 لتحديد مبالغ اخلطااي املراد توظيفها .  2020ار أعضاء اجمللس البلدي يف دورته العادي ة الر ابعة لسنة أنظ

 البلدي   قرار المجلس 
 على  د(60سّتون دينارا ) درهاــــــــة مالي ة قـــخطي   توظيف على  اجمللس البلدي احلاضرونأعضاء  بعد الن قاش ، صادق          

لــــــــني ــــــــمن املصاحل البلدي ة املختص ة وال  ي من شأنه املساس ممسب ق دون ترخيص صيف من يستغل  الر   كل    ن سالمة امل ج 
 و املظهر اجلمايل للمدينة  

 
 

 



 

II  )   العمرانّية األشغال و الّتهيئة  لجنة   :   
قمرت حرّوش    و  لمنطقتي البحر األزرق  بالّنسبة  في أشغال الّتهيئة  تحيين المساهمة 

 : بمناسبة دخول مثال الّتهيئة العمرانّية حّيز الّنفـاذ  
 

املنعقدة يوم   2016ال ة لسنة  ة ال   العادي    جملس الن يابة اخلصوصي ة لبلدي ة املرسى يف دورتهيت  تبعا ملداول
حول   2017ماي    26املنعقدة يوم اجلمعة    2017انية لسنة  ة ال   العادي    دورته   يفو    2016أوت    24اإلربعاء  

مبنطقيت البحر األزرق وقمرت حر وش وذلك بعد   هيئة العمرانية  حتديد مسامهة املالكني األجوار يف أشغال الت  
،  2008وزاري لسنة  تبعا للمجلس الل عقاري(  ة ) منطقة تدخ  املهم  كىن عن ه ه  ة للس  ي الوكالة العقاري  ّتل  

يف املر بع الواحد مقابل املسامهة    عن امل (    د50)   اوحيث قر ر اجمللس البلدي حينها حتديد مبلغ  مخسون دينار 
 هيئة العام ة . أشغال الت  
اخيص ، وملزيد تنظيم عم  2020بداية من جويلية    ز الن فاذة حي  هيئة العمراني  وبدخول م ال الت             لي ة ال  

 وش. ة مبنطقة البحر األزرق وقمرت حر  ىل املسامهة يف أشغال البنية األساسي  عوة أصحاب الر خص إود
حو مبلغ املسامهة يف ه ه األشغال على الن  اجمللس البلدي املوافقة على توظيف    أعضاء  على أنظار   املعروض    
 ايل:  الت  

 للعقار. ةي للواجهة الرئيسي  عن امل  اخلط    د 30:  ةملساكن الفرديّ ا •
   ة.ي للواجهة الرئيسي  عن امل  اخلط   د  50  ة : قتصاديّ اإلة واملشاريع جارية واخلدماتيّ ت التّ احملالّ  •
العمرانيّ التّ  • اخلط    د  25:    ةقسيمات  امل   ابلن  عن  الص  ي  للمساحات  للمقاسم شرط  سبة  التهيئة  افية 

 املسب قة.
 ( . cosة إلشغال العقار )ة املخصص  ع للمساحعن امل  املرب   د   50: ونالباعثون العقاريّ  •

          

 ل األمثان العام .من قبل البلدية حسب معد   ةسنوي  بصفة ه ا ، وميكن حتيني ه ه املسامهة           
 

 قرار المجلس البلدي 

ة  مبلغ املسامهة يف أشغال البنية األساسي    توظيف اجمللس البلدي احلاضرون على  أعضاء    بعد الن قاش ، صادق      
 مبنطقة البحر األزرق وقمرت حر وش على الن حو الت ايل: 

 عن امل  اخلط ي للواجهة الرئيسي ة للعقار.  د 30:  ةاملساكن الفرديّ  •
 عن امل  اخلط ي للواجهة الرئيسي ة.   د  50  ة : جارية واخلدماتّية واملشاريع اإلقتصاديّ ت التّ احملالّ  •
العمرانيّ التّ  • امل     د  25:    ةقسيمات  التهيئة  عن  للمقاسم شرط  الص افية  للمساحات  ابلن سبة  اخلط ي 

 املسب قة.



 

           ( . cosعن امل  املرب ع للمساحة املخصص ة إلشغال العقار ) د   50: ونالباعثون العقاريّ  •

   من قبل البلدية حسب معد ل األمثان العام . بصفة سنوي ةه ا ، وميكن حتيني ه ه املسامهة           
III  )   والصّحة و البيئة   لجنة الّنظافة : 

 الّتدقيق الطّاقي لمدينة المرسى : المصادقة على   (1
مستشار ، رئيس جلنة الن ظافة و الصح ة و البيئة عرض نتائج الت قرير اخلاص  ابلت دقيق   قي س الن يقرو ،توىل  السي د       

" الد راسات  مكتب  طرف  من  املعد   املرسى  ملدينة  شركيت   Open Marketing Iternationalالط اقي  و   "
"Smart Switch Systems" و "Sunrise Concept"   و أفاد أن ، : 
 اإلنتقال الط اقي ملدينة املرسى ، لة األوىل من مشروع ه ا الت دقيق مي  ل املرح *
و الت نوير  ملرك بات الر ايضية  نتائج الت دقيق الط اقي أثبتت أن  فواتري إستهالك الكهرابء ابلن سبة للبناءات اإلداري ة و ا*  

دينارا مم ا يشك ل عبئا ثقيال    1.900.000:    2019دينارا و سنة    1.300.000:    2018العمومي بلغت سنة  
 ، ه ا ابإلضافة إىل أن  أغلب شبكات الت نوير العمومي ) غرف الكهرابء( مه ية و قدمية ، على ميزاني ة البلدي ة 

واتري الكهرابء و إستعمال مصادر طاقي ة حتافظ على البيئة ، فقد تقر ر إت باع  * لغاية الت قليص من مبالغ ف
 العملي ات الت الية : 

▪ Le Relamping  تغيري مجيع مصابيح اإلانرة إىل  : يتم  ل يفLED   مم ا ميك ن من الت خفيض يف
 ، %50إىل   30اإلستهالك بنسبة 

▪ Le motoring  تصو ر ( ميك ن من اإلضاءة ال كي ة :Smart ، ) 
 ، بلدي ة . ( Centrale photovoltaiqueتركيز حمط ة للط اقة الكهروضوئي ة )  ▪

 دينارا ،  10.000.000* امليزاني ة اجلملي ة لتنفي  ه ه العملي ات تُقد ر بــــــــــــ :  
 * املرحلة القادمة تتم  ل يف توفري املبالغ املالي ة الال زمة ) مساعدات ، قروض...( . 

 س البلدي قرار المجل 
 ملدينة املرسى .  الت دقيق الط اقي اجمللس البلدي احلاضرون علىأعضاء  بعد الن قاش ، صادق

 

   بالمنطقة البلدّية :   تنظيم عمل الخواص لرفع األتربة و الفواضل المختلفة  (2
 البناء و غريها ،  يف إطار احملافظة على البيئة و مجالي ة املدينة و للتصد ي لظاهرة اإللقاء العشوائي لفواضل     

 املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إبداء الر أي يف خصوص تنظيم عمل اخلواص لرفع األتربة والفواضل 
 (.Semi remorqueس ياحية و ال  قيلة و ذات املقطورة ) من أصحاب الش احنات ال املختلفة ابملنطقة البلدي ة

 
 
 



 

 قرار المجلس البلدي 
أعضاء اجمللس  قر رمن جمل ة اجلماعات احمللي ة ،   137إستنادا ألحكام املط ة ال  ال ة من الفصل ش ، بعد الن قا       

رها ـــــــغي ني اخلواص من إيداع األتربة وفواضل البناء و احلدائق و ــــ ل متكـــــــــــــــــــــمعاليم مقابتوظيف  البلدي احلاضرون 
 الت ايل : ودع البلدي وفقا للجدولــــابملست

 وم ــــــ مبلغ المعل  ة ـــــ نوع الشّاحن  ع/ر 
 احلمولة الواحدة  ( /د5مخسة داننري ) شاحنة سياحي ة  01
 احلمولة الواحدة  / (د10) عشرة داننري شاحنة ثقيلة 02
 احلمولة الواحدة  ( / د 20) عشرون دينارا شاحنة ذات مقطورة 03

ة إبعداد قاعدة معلومات حول اخلواص )أصحاب الش احنات الس ياحية  ق الش رطة البيئي  خيتص  فري  ه ا ، و        
 ة البلدي ة ـــــــــــــــل داخل املنطقــــ( و تسليمهم شارات ّتو ل هلم العمSemi remorqueو ال  قيلة و ذات املقطورة ) 

 ة يف الغرض . تسليم الوصوالت املستوجبو ك لك 
IV )     و الحوكمة المفتوحة  لجنة الّديمقراطية الّتشاركية :  

 قية شراكة مع منظّمة " أنا يقظ" : مشروع إّتفـا 
ة الت شاركية و احلوكمة املفتوحة ، رئيسة دائرة سيدي  ستشارة ، رئيسة جلنة الد ميقراطيتول ت اآلنسة إميان الفهري ، م 

إت فاقية شراكة مع منظ مة " أان يقظ"  عرضداود   البلدي ة ،  حول تنظيم دورات تكويني ة لف  مشروع  ائدة موظ في 
اإلت فاقية  أعضاء اجمللس البلدي و اجملتمع املدين هبدف حتقيق الت عاون من أجل تنفي  برانمج عمل حمد د ضمن  

 يتمحور أساسا حول معرفة و اإلملام بقواعد احلوكمة الر شيدة و الن فاذ إىل املعلومة . 
 

 رأي المكتب البلدي 
منظ مة املزمع عقدها مع    راكة  ش  الإت فاقية  املكتب البلدي احلاضرون على مشروع  أعضاء  ق  بعد الن قاش ، واف             
 .  " أان يقظ"

 . 2020العادي ة الر ابعة لسنة  ع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته مع عرض املوضو      
 

 قرار المجلس البلدي 
املزمع عقدها مع   راكة  ش  الإت فاقية  دي احلاضرون على مشروع  اجمللس البل أعضاء  بعد الن قاش ، صادقت أغلبي ة               

اهلدف املتعل ق بـــــــ" هتيئة موقع إلك وين للبلدي ة حبذف ، على أن يتم  تعديل املاد ة ال  ال ة منها و ذلك  منظ مة " أان يقظ"
 أو صيانة و حتيني املوقع املتوف ر إستجابة ألهداف اإلت فاقي ة" . 

 
 



 

V )   لطّفولة و الّشباب و الّرياضة  لجنة ا :   
 " :    rLe Lemon Touتعاون مع شركة "     مشروع إّتفـاقّية   (1
 Leاملعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إبداء الر أي يف خصوص مشروع إت فاقي ة تعاون مع شركة "         

Lemon Tour    ".   
 قرار المجلس البلدي 

 . " Le Lemon Tourتعاون مع شركة "  البلدي احلاضرون مشروع إت فاقي ة لساجملأعضاء  رفضبعد الن قاش ،     

    Velorutionمشروع إّتفـاقية شراكة مع " الجمعّية الّتونسية للّتشجيع على إستعمال الدرّاجات الهوائّية "  (2
 Tunisie "   : 

ة  ــــشراكة مع " اجلمعي ة الت ونسية املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إبداء الر أي يف خصوص مشروع إت فاقي       
 .  "   Velorution Tunisieللت شجيع على إستعمال الدر اجات اهلوائي ة " 

 رار المجلس البلدي ق 
شراكة مع " اجلمعي ة الت ونسية للت شجيع   إت فاقيةاجمللس البلدي احلاضرون على مشروع أعضاء بعد الن قاش ، صادق      

 .   " Velorution Tunisieهلوائي ة "على إستعمال الدر اجات ا
 

 

 :  و على هامش اجللسة  
 

 مبنطقة البحر األزرق وفقا للقائمة الت الية :  و األحياء بعض األنجعلى تسمية  املصادقةمت ت  ➢

 النهج إسم   ع/ر  النهج إسم   ع/ر  إسم النهج  ع/ر 
 الزبري إبن العو ام  23 حفصة بنت عمر  12 القدس 01
 أبو عبيدة بن اجلراح 24 زة إبن عبد املط لبمح 13 حن ا آرنت  02
 األرقم إبن األرقم  25 عمرو إبن العاص  14 جون لوك  03
 أبو أيوب األنصاري  26 عم ار إبن ايسر  15 جون جاك روسو  04
 اإلدريسي  05

 

 سلمان الفارسي  27 احلسني إبن علي  16
 أنس بن مالك  28 احلسن إبن علي  17 إبن الن فيس 06
 أبو الد رداء األنصاري  29 أبو ذر الغفاري  18 ي مإبن اهل 07
 أبو هريرة 30 خالد إبن الوليد  19 الغزايل  08
 حس ان بن اثبت 31 أبو بكر الصد يق 20 إبن العريب  09
 سعد بن أيب وق اص 32 خدجية بنت ُخويلد 21 إبن ابجة  10
 عة زمسودة بنت  33 بالل إبن ربيعة   22 إبن طفيل 11

 



 

 
 
 
 
 
 
 

  L’oillet 82 La marguerite 58 جربان خليل جربان  34

 La bruyère 83 La pâquerette 59 كعب بن مالك 35

 Le Muguet 84 Le glaïeul 60 مصعب بن عمري 36

 La pensée 85 Le jasmin 61 أمساء بنت أيب بكر  37

 La lavande 86 Le genet 62 رابعة العدوي ة 38

 La tulipe  87 Le Basil 63 حليمة الس عدية 39

 Le lys 88 La Camomille 64 آمنة بنت وهب 40

  Le narcisse 89 Sidonie 65 عبد العزيز عمر إبن 41

  Le Bleuet 90 Ghislaine de féligonde 66 براء بن مالك  42

  L’acacia  91 Souvenir du docteur jasmin 67 زيد بن احلارث  43

  Le tournesol 92 Louise Odier 68 سعد بن معاذ  44

 L’anémone 93 Madame Isaac Pereire 69 زيد إبن األرقم 45

  L’azalée 94 Salet 70 فاطمة الز هراء 46

 L’hortensia 95 Evêque 71 علي  إبن أيب طالب  47

  Le magnolia 96 Félicité et perpétue 72 عمر بن اخلط اب 48

  Le cyclamen 97 Cuisse de Nymphe 73 عائشة بنت أيب بكر  49

  Le chrysanthème 98 Gloire de Dijon 74 ع مان بن عف ان  50

51 La rose 75 Le dahlia  99 Garrya  

52 L’orchidée 76 La mauve  100 Calliamdra 

53 Le coquelicot 77 Le lotus 101 Cyclamen  

54 La jonquille 78 Le nénuphar 102 Les perce –neige  

55 La jacinthe 79 La pervenche 103 Le cerisier à fleurs  

56 La marguerite 80 La pivoine  104 La viorne hivernale  

57 L’Iris 81 La violette 105 La mahonia exotique  



 

 
 

106 Le chèvre 

feuille d’hiver 
122 Delaira  138 L’aubépine  

107 Le Jasmin 

d’hiver 
123 Iphéion  139 L’amaryllis  

108 L’hellébore (la 

rose de Noeil ) 
124 Laurier -tin 140 La ciste  

109 Le 

chimonanthe 

précoce 

125 Mimosa  141 Le citronnier  

110 Le daphné 126 Streptocarpus  142 Gaura  

111 Les iris nains 127 L’agapamthe  143 La guimauve  

112 Les clématites 128 L’allium  144 Le Canna  

113 Les 

Hamamélis  
129 Callicarpa   

114 Les 

parcococcas 
130 Cattleya  

115 Les hépatiques  131 Centaurée  

116 Les 

cornouilles  
132 Consoude  

117 Crassula  133 Droséra  

118 Aeschynanthus  134 La cobée  

grimpante  
119 Calluna 

vulganis  
135 Gloxinia    

120 L’somnanthe à 

feuilles de 

houx  

136 L’abélia  

121 Cilivia 137 L’ancolie   
 
 
 
 
 

 البحر األزرق اإلبتدائي ة ميتد  من مف ق املستشفى اجلامعي املنجي سليم إىل نج إبن رشد ، املدرسة  حّي الورد :  ❖

 )سكرة( . غول إىل حدود شارع فطومة بورقيبة و يتحو ل مه نج شارل دي             
 ميتد  من نج الوادي و األنج املتفر عة عنه .  املعروف حبي  الوادي ،:  حّي الفرح ❖
 د و األنج  ن رشـــــــــإبالر ابطة بني نجي شارل ديغول و إبن اجلزار املوازية لنهج  ميتد  من األنج :  قدسحّي ال ❖

 املتفر عة عنها ) نجي مك ة و املدينة املنو رة (.                



 

 
  

  



 

 

    

  



 

 
 الجمهورية التونسية        

 وزارة الشؤون المحلية والبيئة 
 بلدية المرسى          

 كتابة المجلس         
 

 ـرار  ــــــــــــ قــــــ 

 توظيف خطيّة على عدم تعليق لوحة ق ب يتعلّ      

 خل حضيرة البناء  بمد 

 خ في.............. ؤرّ ــــ م   عدد ......... 

 العه : رئيس بلدية املرسى ، بعد إط    إن               

ـــــــــة و خاص ة  قاملتعل     2018ماي   09لسنة املؤرخ يف  29عدد األساسي   على القانون    ـــــــ ـــــــ ـــــــ   مبجل ة اجلماعات احمللي ـــــ

 ، (  05  مط ة عدد)  137الفصل 

 ق إبحداث بلدية املرسى ،املتعل   1912أفريل   06مر املؤرخ يف وعلى األ       

ــنة   122وعلى القانون عدد          ابية و الت عمري و   1994نوفمرب  28يف   املؤر خ 1994لســـــ ــدار جمل ة الت هيئة ال   املتعل ق إبصـــــ
 منه ، 72خاص ة الفصل  

 من منوذج قرار رخصة البناء ، 04و على الفصل        

 ،2019  نوفمرب 04 اإلثننياجمللس البلدي لبلدي ة املرسى املنعقــدة يوم   إنتخاب رئيسضـــر جلسة على حم و      

فيفري    12املنعقــــــــــــدة يـــــــــــــــــــــــــــــوم ال  الاثء   2018وعلى حمضر جلسة اجمللس البلدي فــــــــــــــــــــــــــــــــي دورته العاديـ ــــــــــــــــــــة الر ابعة لسنة      
2019  . 

 ،   2020نوفنرب    26املنعقدة يوم اخلميس    2020لس البلدي يف دورته العادي ة الر ابعة لسنة  وعلى حمضر جلسة اجمل    

 يلـي    قــرّر مـا 
 

لســنة   122من القانون عدد  72على كل  خمالف للفصــل  د (  300تُوظ ف خطي ة مالي ة قدرها ثالمثائة دينارا )    :  ل الفصــل األوّ 
ابية و الت عمري ال  ي ينص  على :" يتوىل  املتع 1994نوفمرب  28يف   املؤر خ 1994 ل ق إبصـدار جمل ة الت هيئة ال  

عدد الر خصـة ، يري   ابرزتعليق لوحة مبدخل احلضـرية يُرسـ م عليها بعنوان   وجواب املتحصـ ل على رخصـة بناء
 " . تسليمها مع الت نصيص على اجلماعة احمللي ة اليت  سل متها



 

 

ل على رخصـــة البناء  ترســـيم ضـــاريب اإلســـتعمال و اإلشـــغال للعقار املرخ ص يف بنائه على الل وحة على املت  :الثـّاني    الفصــل حصـــ 
 الواجب تعليقها مبدخل احلضرية .

 توظيف باملتعل ق   2019مارس    15املؤر خ يف   335يعو ض ه ا القرار القرار البلدي عدد     : الثـّالث    الفصل 

 لوحة مبدخل حضرية البناء . تعليق    خطي ة على عدم                   
 

 .الكاتب العام و رئيسي مركز الش رطة البلدي ة و فريق الش رطة البيئي ة و املصاحل الفني ة ُمكل فون بتطبيق ه ا القرار الفصل الرّابع :

 .لرمسي ة للجماعات احمللي ة  جيري العمل هب ا القرار من يري  نشره ابجلريدة ا: الفصل الخامس  

 

 

 لديـــة رئيس الب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                 الجمهورية التونسية      
 وزارة الشؤون المحلية و البيئة        

 بلدية المرسى           
 كتابة المجلس         

 
 

 قـــــــرار  

    العقـار    إستعمال   و   إشغال ضوارب  على تجاوز    مقـابل مالي توظيف  ق ب يتعلّ          

 عند درس و إسناد رخص البناء 

 خ في.............. ؤرّ ــــ م   عدد ......... 
 

 العه : رئيس بلدية املرسى ، بعد إط    إن               
 

ــة  قاملتعل     2018ماي   09خ يف املؤر   2018لسنة  29عدد األساسي   على القانون    ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  مبجل ة اجلماعات احمللي ــــــ

 ، (  05 ة عددمط  )  137الفصل    و خاص ة 
 

 ق إبحداث بلدية املرسى ،املتعل    1912أفريل    06خ يف  وعلى األمر املؤر           
 

 رئيس اجمللس البلدي لبلدي ة املرسى املنعقــــــــــدة يـــــــوم اإلثنيــــن   وعلـى حمضر جلسة إنتخاب                   

 ، 2019نوفمرب    04 

ــة الر ابعة لسنة و على حمضر جلسة اجملل        ـــــ ـــــــي دورته العاديـ ــ ـــــــوم   األربعاء 2019س البلدي فـــ ـــــــدة يـــ ديسمرب  04 املنعقـــ
2019 ، 

 املنعقدة يوم اخلميس 2020ه العادي ة الر ابعة لسنة و على حمضر جلسة اجمللس البلدي يف دورت

 . 2020نوفمرب    26 

 يلـي    مـا   قــرّر 
 

 ايل: حو الت  على الن    و إستعمال العقار  اوز ضوارب إشغال مقابل مايل يف جتيُوظ ف     :   ل الفصل األوّ 

 



 

 

   

 معلوم املرت املربع ابدلينار  املنطقة  ع/ر 

ابلنس بة للملفات املعروضة عىل جلنة  

 رخص البناء  

 

   معلوم املرت املربع ابدلينار للبناايت املبنية 

   اخملالفة لرخصة البناء الأصلية  

 %10تتجاوز  

 

 70 100 امعي مكثف سكن جامعي وسكن ج  01

 105 150 جتارة و سكن جامعي  02

 105 150 سكن ش به جامعي  03

 140 200 ش به جامعي   جتارة و سكن  04

 140 200 سكن فردي  05

 175 250 جتارة و سكن فردي  06

07 
 بعث عقاري  

 و س ياح 

 800 800 رىس املدينة امل 

 س يدي دلود 

 560 560 رىس الرايض امل 

   مقرت حروش 

 480 480 البحر الأزرق 

 

ــة الر ابعة لسنة    يعو ض ه ا القرار  :الثـّاني    الفصل  ــــ ــي دورته العاديـ ـ ــــ ــوم   األربعاء 2019مداولة اجمللس البلدي فــ ــــ ــدة يــ ــــ ديسمرب    04 املنعقــ
 لبناء.عند درس و إسناد رخص االعقار   إستعمال و إشغالضوارب  على جتاوز   توظيف مقابل مايلباملتعل قة   2019

 القرار .جلنة رخص البناء ُمكل فة بتطبيق ه ا   :الثـّالث    الفصل

 

 .جيري العمل هب ا القرار من يري  نشره ابجلريدة الرمسي ة للجماعات احمللي ة: الفصل الرّابع  

 

 

 

 رئيس البلديـــة 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 الجمهورية التونسية       
 وزارة الشؤون المحلية و البيئة         

 بلدية المرسى           
 كتابة المجلس         

 
 

 قـــــــرار  

 توظيف خطايا على مخالفة تلويث المواقع الطّبيعية و التّـاريخية و الّشريط ق ب يتعلّ          

 الّساحلي و مياه البحر    

 خ في.............. ؤرّ ــــ م   عدد ......... 
 

 العه : رئيس بلدية املرسى ، بعد إط   إن                 

 مط ة عدد)    137الفصل    مبجل ة اجلماعات احمللي ـــــــــــــــــــــــــة و خاص ة  قاملتعل     2018ماي   09لسنة املؤرخ يف    29عدد األساسي    على القانون 
05  ) ، 

اتيب      ، 1996أفريل   18يف املؤر خ   127عدد  الصحي ة لبلدي ة املرسى  وعلى قرار ال  

 ق إبحداث بلدية املرسى ،املتعل   1912أفريل   06على األمر املؤرخ يف و    

 . 2019 نوفمرب 04 اإلثننياجمللس البلدي لبلدي ة املرسى املنعقــدة يوم   إنتخاب رئيسوعلى حمضـــر جلسة    

 . 2020نوفمرب  26املنعقدة يوم اخلميس   2020و على حمضر جلسة اجمللس البلدي يف دورته العادي ة الر ابعة لسنة 
    

 يلـي    قــرّر مـا 

ــدرها ألف دينارا )   :  ل الفصل األوّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة مالي ة قــ ــ ــة و الت ارخيية و   د (1000تُوظ ف خطي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي تلويث املواقع الط بيعي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ على كل  من يتسب ب فــ
 ــــة يف الغرض الش ريط الس احلي و مياه البحر مع حجز مجيع املعد ات و الوسائل املستعملـ

 يضاعف مبلغ اخلطي ة يف صورة العود .  :الثـّاني    الفصل

 الكاتب العام و رئيس فريق الشرطة البيئي ــــــــــــــــــــــــــة و رئيس مركز الش رطة البلدي ة ُمكل فون    :الثـّالث    الفصل

 .بتطبيق ه ا القرار                  

 

 . ا القرار من يري  نشره ابجلريدة الرمسي ة للجماعات احمللي ة  جيري العمل هب: الفصل الرابع  

 ة ـــ ئيس البلدي ر 



 

                                                 الجمهورية التونسية       
 وزارة الشؤون المحلية و البيئة        

 بلدية المرسى          
 كتابة المجلس         

 
 

 قـــــــرار  

 توظيف خطايا على مخالفة إلقـاء األتربة و فضالت البناء و الحدائق  ب   ق يتعلّ          
 و زيوت العربات و زيوت المطاعم بالمناطق الحضرّية 

 

 خ في.............. ؤرّ ــــ م   عدد ......... 
 

 العه : رئيس بلدية املرسى ، بعد إط   إن                

 مط ة عدد)    137الفصل    مبجل ة اجلماعات احمللي ـــــــــــــــــــــــــة و خاص ة  قاملتعل     2018  ماي 09لسنة املؤرخ يف    29عدد األساسي    على القانون 
05  ) ، 

اتيب الصحي ة لبلدي ة املرسى      ، 1996أفريل  18يف املؤر خ  127عدد وعلى قرار ال  

 ق إبحداث بلدية املرسى ،املتعل   1912أفريل  06وعلى األمر املؤرخ يف    

 . 2019 نوفمرب 04 اإلثننياجمللس البلدي لبلدي ة املرسى املنعقــدة يوم  تخاب رئيسإنوعلى حمضـــر جلسة    

 . 2020نوفمرب  26املنعقدة يوم اخلميس  2020و على حمضر جلسة اجمللس البلدي يف دورته العادي ة الر ابعة لسنة 
   

 يلـي    قــرّر مـا 
 

صــــة  د(    200)    رامائيت ديناتُوظ ف خطي ة مالي ة قدرها    :  لالفصـــل األوّ  على كل  من يلقي األتربة و فضــــالت البناء مهما كان حجمها ابألماكن غري املخصــــ 
ــة يف الغرض   ــ ــ ــ ــ ــع املعد ات و الوسائل املستعمل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل البلدي ة  مع حجز مجي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا من قب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ زيوت العرابت و زيوت  من يلقي   و على كلّ هلــ

صــــة هلا من   على كلّ   وغلق احملل   مع   املطاعم ابملناطق احلضــــري ة من يلقي فضــــالت احلدائق مهما كان حجمها ابألماكن غري املخصــــ 
 قبل البلدي ة .

 يضاعف مبلغ اخلطي ة يف صورة العود .  :الثّـاني    الفصل

 ة البلدي ة ُمكل فون الكاتب العام و رئيس فريق الشرطة البيئي ــــــــــــــــــــــــــة و رئيس مركز الش رط  :الثّـالث    الفصل

 .بتطبيق ه ا القرار                 

           

 .جيري العمل هب ا القرار من يري  نشره ابجلريدة الرمسي ة للجماعات احمللي ة : الفصل الرابع  

 رئيس البلديـــة                                                                                                       

 



 

                                                 الجمهورية التونسية       
 وزارة الشؤون المحلية و البيئة        

 بلدية المرسى           
 كتابة المجلس         

 
 

 قـــــــرار  

ف دون ترخيص  بتوظيف خطايا مالّية على المخالفـات المتعّلقة بإستغالل الرّصيق  يتعلّ            
مسّبق من المصالح البلدّية المختّصة والّذي من شأنه المساس من سالمة المترّجلــــــــين            

 و المظهر الجمالي للمدينة     
 خ في.............. ؤرّ ــــم   عدد ......... 

 

 العه : رئيس بلدية املرسى ، بعد إط    إن               
ــة و خاص ة قاملتعل     2018ماي   09سنة املؤرخ يف ل 29عدد األساسي   على القانون    ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الفصل   مبجل ة اجلماعات احمللي ـــ
 ، (  05 مط ة عدد)  137
اتيب الصحي ة لبلدي ة املرسى       ، 1996أفريل   18يف املؤر خ  127عدد  وعلى قرار ال  
 ق إبحداث بلدية املرسى ،املتعل   1912أفريل   06وعلى األمر املؤرخ يف    
 . 2019 نوفمرب 04 اإلثننياجمللس البلدي لبلدي ة املرسى املنعقــدة يوم   إنتخاب رئيسوعلى حمضـــر جلسة    

     . 2020نوفمرب  26املنعقدة يوم اخلميس   2020و على حمضر جلسة اجمللس البلدي يف دورته العادي ة الر ابعة لسنة 

 يلـي    قــرّر مـا 
 
 

 تُوظ ف خطي ـــ ة مالي ة قــــــــدرها  سّتون دينارا )60د(  على كل  من يستغل  الر صيف دون ترخيص مسب ق  الفصل األوّ ل   :   
لــــــــني و املظهر اجلمايل للمدينة .                 من املصاحل البلدي ة املختص ة وال  ي من شأنه املساس من سالمة امل ج   

 .يضاعف مبلغ اخلطي ة يف صورة العود    :الثـّاني    الفصل

 الكاتب العام و رئيس فريق الشرطة البيئي ــــــــــــــــــــــــــة و رئيس مركز الش رطة البلدي ة ُمكل فون    :الثـّالث    الفصل
 .بتطبيق ه ا القرار                  

 

 .جيري العمل هب ا القرار من يري  نشره ابجلريدة الرمسي ة للجماعات احمللي ة  : الفصل الرابع  
 

 ة ـــ يس البلدي ئر 

 

 

 



 

 

 

  



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


