
  



    
 الجمهوريّة التونسيـــّــة                                                                                 

  و البيئة ةؤون المحليّ ارة الشّ وز     

 ة المرسى  بلديّ         

 تابة المجلسك              
 

 

 
  البلدي  جلسالجملي لجلسة الم المحضر  

 2020ائيّة لسنة  في دورته اإلستثن
 2020 ديسمبر 30 ربعاءاإلالمنعقدة يوم  

 

 
 

 

 لساجملبقصر البلدية جلسة  بعد الزوال ثّالثةالعلى الساعة  2020 ديسمرب 30 ربعاءاإلإنعقدت يوم 
،  البلدية رئيساملساعدة األوىل ل،  مىن خالص نسةبرائسة اآل 2020يف دورته اإلستثنائّية لسنة البلدي 

ا ــــــــــة تطبيقا ملبعد توجيه إستدعاءات كتابيّ   ، اآليت ذكرهم البلدي لساجملادة أعضاء والسّ  اتدوحبضور السيّ 
املتعّلق مبجلة اجلماعات  2018ماي  09 يــــــــــــخ فاملـؤرّ  2018لسنة  29 األساسي عدديقتضيه القانون 

 ايل :ووفقا للنص التّ  ،ة ــــــــــــــــــــاحملليّ 

 . إستدعاء  وضوع :الم    

يتشّرف من جمّلة اجلماعات احمللّية ،  220تطبيقا ملقتضيات الفقرة الثّانية من الفصل ،  دوبعـــــــ  
 30  اإلربعاءيوم  الّّت ستنعقد 2020لسنة  البلدي لسإبستدعائكم حلضور جلسة اجمل السّيد رئيس البلديّة

 . ( بقصر البلدية15.00) بعد الّزوال ثّالثةالّساعة العلى  2020ديسمرب 
 السيد إلياس كشك  -

 
 

 السّيدة فرايل مسرية بوزيري  -
-   
  السيد حممد شراد  -  

 السيد سليم الزلطين -
 

  ّاملالّية  ؤونمساعد رئيس البلديّة، رئيس جلنة الش 
  التصّرف ،و اإلقتصاديّة و متابعة 

 

 مساعدة رئيس البلدية  ، 
 ، مستشار، رئيس دائرة املرسى الرايض

 غلو الّشـــــــ اإلجتماعيـــــــةؤون رئـــــــيس جلنـــــــة الّشـــــــ مستشــــــار ،
 وفاقدي السند و حاملي اإلعاقة ، 



 
 

 

 السيدة سهام عز الدين  -
 

 السيد نبيل صاحب الطابع -
 

   السيدة هاجر مطري -
             : و تغّيب     

                  السّيد معز بوراوي -
 

                      ة لطيفة التاجوريلسيدا -
 اآلنسة زهور قريرة  -
 السيدة عائشة املهريي -
 السيد حممد ضياف الدريدي -

 

  السيد قيس النيقرو -
 
 

 السيدة رمي احلشيشة   -
 
   لعّياشيالسيد فارس ا -
 

 

 اآلنسة إميان الفهري -
 

 السيد رؤوف الشنويف  -

 السّيدة روضة الزّاوشي رزق هللا -

  السيدة نبيلة محزة -
 السيد حممد الطيب املهريي   -

 

 السّيد عياض الزهار  -
 السّيد سليم احملرزي  -

 

 السّيد أمحد ريزا  -
 

 

 

 ،  شارةمست

 مستشار ،

 . ةمستشار 
 

 رئيس البلدية ،
 ، ساعدة رئيس البلديةم

 ، رئيسة دائرة البحر األزرق، مستشارة 
 مستشارة ، رئيسة دائرة املرسى املدينة ،

 ، مستشار، رئيس دائرة قمرت
 مستشار، رئيس جلنة النظافة والصّحة والبيئة ، 

ّـــــــــة و إســـــــــد ـــــــــة الّشـــــــــؤون اإلداري اء  مستشـــــــــارة ، رئيســـــــــة جلن
 اخلدمات و الّتعاون الالّمركزي ،

 

بـــــــ   الفـــــــر وتكـــــــافؤ جلنـــــــة املســـــــاواة مستشـــــــار ، رئـــــــيس 
 ، اجلنس 

 مستشارة ، رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية 
 ،  و احلوكمة املفتوحة ، رئيسة دائرة سيدي داود
 ، مستشار، رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة

    قافـــــــــة و ال بيــــــــــة الثّ  الفنـــــــــون وجلنـــــــــة ، رئيســـــــــة  مستشـــــــــارة
 ، عليمو التّ 

 مستشارة ، مكّلفة بلجنة شؤون املرأة و األسرة ،
 

 مستشار، مكّلف بلجنة األشغال والتهيئة العمرانّية ،
 

 مستشار ،
 مستشار ،
 ، مستشار
 مستشار ،



 السّيد أيوب بن احلاج   -
                السيد حممد الّتيجاين بوعزيز     -

              السيدة راقية الغريب -
-  

  السيد أمين بن مسعود -
 السيد خالد شيبوب            -

 مستشار ،
 

 ، مستشارة
 مستشار ،
 مستشار .

 

 البلدي:   لسجلسة اجمل حضركما  

 ،لعام للبلديّة السيد الكاتب ا -

 ، اإلدراة البلديّة -

 مواطن . -
 
¶  

املساعدة ،  مىن خالص نسةاآلها تالّت إفتتح 2020يف دورته اإلستثنائّية لسنة  البلدي لساجملإنعقدت جلسة      
 . البلديّة رةو اإلداالبلدي  لساجملجبميع احلاضرين مـــــــــــن أعضــــــــــــاء  ةُمــــــــرحبّ  البلدية رئيساألوىل ل

إستعراض املسائل املعروضة  البلدية رئيساملساعدة األوىل ل،  مىن خالص نسةاآل تّـــــ إثر ذلك ، تول            
:داول فيها للتّ  البلدي لساجملادة أعضاء و السّ  تاسيدالّ  ةدول أعمال اجللسة داعيـــــــــــجب  

I) الّديمقراطية التّشاركية و الحوكمة المفتوحة  لجنة : 
 

 2021لسنة  املصادقة على برانمج اإلستثمار الّسنوي. 

II) : لجنة الّشؤون الماليّـــــة و اإلقتصاديّة و متابعة التصّرف   
  إعتمادات مرّخص فيها داخل العنوان األّول . حتويل (1
 .2020خمّطط تطهري الّديون بعنوان سنة  (2
 املخّطط الّثالثي للّصيانة .( 3
 ملرجعي للم  املرّبع املبين املتعّلق ابلعقارات ذات الّصبغة الّسكنية.من امراجعة الثّ ( 4

 .2020طرح جزء من مبلغ لزمة الّسوق األسبوعّية ابملرسى الّرايض لسنة ( 5
 . 2021 عقد لزمة الّسوق األسبوعّية ابملرسى الّرايض لسنة( 6
 شركة " قمرت" .( 7
 ديّة .تغيري الّنظام القانوين ملرّتب رئيس البل( 8

 عقد تسويغ األصل الّتجاري املقهى العالية بعنوان مقهى ثقايف . (9
 . 5إحداث مقربة بطريق قمرت كلم ( 10



 تعديل الّسعر اإلفتتاحي للزمة اإلشهار و مّدة العقد .( 11
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III) إلداريّة و إسداء الخدمات و التّعاون الالّمركزي  جنة الّشؤون ال:    
 .   2021 درات لسنةبرانمج دعم الق  (1
قرار ضبط عدد و نوعّية اخلطط املراد سّد شغورها عن طريق املناظرات اخلارجّية لإلنتداب يف خطّة  ( 2

 و تقين يف الصّحة . طبيب بيطري

IV) الطّفولة و الّشباب و الرّياضة  جنة  ل:   
  وكالة بلديّة للتصّرف يف املنشآت الّرايضية .إحداث 

 V( مختلفـات  :  
  يتعّلق بتوظيف خطااي مالّية على املخالفات املتعّلقة بعدم إح ام الّ اتيب الصحّية . رقرا 

I)    2021لسنة    برنامج اإلستثمار الّسنويالمصادقة على: 

و بعد إستيفاء إجناز مجيع  2021يف إطار تنفيذ منهجّية إعداد برانمج اإلستثمار الّتشاركي البلدي لسنة       
عقد اجللسة العاّمة إعداد البطاقات األولّية للمشاريــــــــــــــــــــع املق حة و ريية و الّتشخيص الفيّن و املايل و األعمال الّتحض

  الّتشاركية
لبلديّة املرسى  لى برانمج اإلستثمار الّسنويأعضاء اجمللس البلدي املصادقة ع، املعروض على أنظار  و األعمال الّنهائية

 . 2021لسنة 
 
 
 
 
 
 



 قرار المجلس البلدي
 

 . 2021لسنة  ن على برانمج اإلستثمار الّسنوي لبلدية املرسىبــــــــــــعد الّنقاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرو                                  





































 
 

  



II) :لجنة الّشؤون المالية و اإلقتصادية ومتابعة التصّرف   
 : لداخل العنوان األوّ   افيهص  مرخّ   اتيل إعتمادتحو 1)

 ر ــــــــري نوفمبـــــــــــــيلية لشهعات اللّ اابعة ومنحة السّ الثية الرّ   الثّ ين والوقتيّ إنتاج األعوان القارّ منح إرأتت البلدية إجراء حتويل إعتمادات لتكملة صرف                
 قا ابمليزانية والّّت ربجمة مسبّ  تكن مُ مل ايدات الّّت قيات والزّ تبعا لل ّ  2020ة لسنة تمادات املرمسّ وذلك لعدم كفاية اإلع، مع منحة اإلحصاء  2020و ديسمرب 

 ت جدولتها:يف ما يلي تّ للجمهوريّة الّتونسية مسي ائد الرّ را ابلرّ صدرت مؤخّ 
فصل/ال  

 الفقرة /ف ف
فقةبيان النّ  مةالمبالغ المرسّ   يادةالزّ   قصالنّ   ةــــــهائياإلعتمادات النّ    

01101 
0005/000  

المنح غير الخصوصيّة  
 المتغيّرة

111.017.484 30.000.000  141.017.484 

01101 
0002/000  

 4.446.022.836  2.730.000 4.443.292.836 المنح الخصوصية الثابتة

01101 
0006/000  

 منحة الساعات اإلضافية
 و العمل الليلي

51.239.974 24.000.000  75.239.974 

01101 
0014/000  

المساهمات المحمولة  
 على المشغل

1.263.941.706 6.000.000  1.269.941.706 

03302 
0008/000  
 

منح للجمعيات  
والمنظمات ذات  
 الصبغة اإلجتماعية

300.000.000  62.730.000 237.270.000 

 

 



 قرار المجلس البلدي
ابعة الثية الرّ   الثّ ين والوقتيّ إنتاج األعوان القارّ منح إجراء حتويل إعتمادات لتكملة صرف حلاضرون على بعد الّتداول و الّنقاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي ا 

ايدات قيات والزّ تبعا لل ّ  2020ة لسنة وذلك لعدم كفاية اإلعتمادات املرمسّ ، مع منحة اإلحصاء  2020ر و ديسمرب ــــــــري نوفمبـــــــــــــيلية لشهعات اللّ اومنحة السّ 
 :وفقا للجدول الّتايل للجمهوريّة الّتونسية مسي ائد الرّ را ابلرّ صدرت مؤخّ  قا ابمليزانية والّّت ربجمة مسبّ  تكن مُ مل الّّت 

فصل/ال  
 الفقرة /ف ف

فقةبيان النّ  مةالمبالغ المرسّ   يادةالزّ   قصالنّ   ةــــــهائياإلعتمادات النّ    

01101 
0005/000  

المنح غير الخصوصيّة  
تغيّرةالم  

111.017.484 30.000.000  141.017.484 

01101 
0002/000  

 4.446.022.836  2.730.000 4.443.292.836 المنح الخصوصية الثابتة

01101 
0006/000  

 منحة الساعات اإلضافية
 و العمل الليلي

51.239.974 24.000.000  75.239.974 

01101 
0014/000  

المساهمات المحمولة  
 على المشغل

1.263.941.706 6.000.000  1.269.941.706 

03302 
0008/000  
 

منح للجمعيات  
والمنظمات ذات  
 الصبغة اإلجتماعية

300.000.000  62.730.000 237.270.000 

 

  .وفّوض اجمللس لرئيسه إّّتاذ اإلجراءات الاّلزمة يف الغرض                                  
 



 : 2020 ان سنةمخطّط تطهير الّديون بعنو  (2

 املتعلق بضبط مقاييس  2018ديسمرب  25ؤون احمللية والبيئة و املالية املؤرخ يف الشّ  ييف إطار تنفيذ برانمج التنمية احلضرية واحلوكمة احمللية وتطبيقا للقرار املش ك لوزير    
 ط تطهري طّ خمعلى  وافقةدي املــــــالبل أعضاء املكتباملعروض على أنظار  داهتا ،ة واإليفاء بتعهّ توازانت املالية للبلديالتقييم أداء اجلماعات احمللية وحرصا على احملافظة على 

 (الوحدة ابلّدينار)                                                                                ايل : ابجلدول التّ كما هو مبّ   2020بعنوان سنة  يونالدّ 

 لمستحقّةا الّديون

 قبلها(  وما  2018 سنة ديون ) 

 (1) 

        الجديدة المستحقّات

 )ديون ( الّسنة خالل )  

 (2019سنة

(2) 

 ةالجمليّ  المبالغ

 المستحقّة

(1(+)2) 

 المالحظات الديّون تطهير برنامج

 سنوات

  الخالص

 المبالغ  سنة كلّ  بعنوان بخالصها المتعّهد المبالغ

  المتبقّية

 المستحقّ  المبلغ  الّدائن رفالطّ 

2018 

  *****  2022 سنة 2021 سنة 2020 سنة 

SONEDE   22.770 46.605 69.375 3 93.952 129.904 117.767   هذه المبالغ تشمل فواتير تخص

ة ـــــبعنوان سنمركب التنس 

2018  

و هي محل  2020و 2019و 

مشاورة مع مستقبل الرياضي 

 بالمرسى

STEG 0 708.494 708.494  3 361.545 495.148 504.983  

 

  

TELECOM 0 0 0  2 22.289 37.435      



CNRPS 0 0 0 1 110.000 0    

ANGED 

 
 للتثبت   4.734 0 1 4.734 4.734 0

Poly-Services 14.319 15.724 30.043 1 0 30.043    د  34.267تم الخالص في حدود

الصفقات مثل ما نصت عليه لجنة 

 العليا

LE BOIS 0 3.146 3.146 1 0 3.146   وضعية جبائية غير مسواة 

SAM SPORT ET 

LOISIRS 
 وضعية جبائية غير مسواة     6.102 0 1 6.102 6.102 0

LE GOURMET 0 0 0 1 0 210   خطأ في الفاتورة 

LA PRESSE 0 0 0 1 0 4.919    

Maitre Ahmed Ben 

Jmii 
 بصدد المشاورة مع القابض البلدي   4.506 0 1 7.639 7.639 0

 البلدي  قرار المجلس

 ايل : ابجلدول التّ كما هو مبّ   2020بعنوان سنة  يونط تطهري الدّ طّ خم بعد الّتداول و الّنقاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على        
 
 
 
 



الوحدة )                                                                                                                                     
 (ابلّدينار

 المستحقّة الّديون

 قبلها(  وما  2018 سنة ديون ) 

 (1) 

        الجديدة المستحقّات

 )ديون ( الّسنة خالل )  

 (2019سنة

(2) 

 ةالجمليّ  المبالغ

 المستحقّة

(1(+)2) 

 المالحظات الديّون تطهير امجبرن

 سنوات

  الخالص

 المبالغ  سنة كلّ  بعنوان بخالصها المتعّهد المبالغ

  المتبقّية

 المستحقّ  المبلغ  الّدائن الّطرف

2018 

  *****  2022 سنة 2021 سنة 2020 سنة 

SONEDE   22.770 46.605 69.375 3 93.952 129.904 117.767  بالغ تشمل فواتير تخص هذه الم

ة ـــــبعنوان سنمركب التنس 

2018  

و هي محل  2020و 2019و 

مشاورة مع مستقبل الرياضي 

 بالمرسى

STEG 0 708.494 708.494  3 361.545 495.148 504.983  

 

  

TELECOM 0 0 0  2 22.289 37.435      

CNRPS 0 0 0 1 110.000 0    

ANGED 

 
 للتثبت   4.734 0 1 4.734 4.734 0



Poly-Services 14.319 15.724 30.043 1 0 30.043    د  34.267تم الخالص في حدود

مثل ما نصت عليه لجنة الصفقات 

 العليا

LE BOIS 0 3.146 3.146 1 0 3.146   وضعية جبائية غير مسواة 

SAM SPORT ET 

LOISIRS 
 وضعية جبائية غير مسواة     6.102 0 1 6.102 6.102 0

LE GOURMET 0 0 0 1 0 210   خطأ في الفاتورة 

LA PRESSE 0 0 0 1 0 4.919    

Maitre Ahmed Ben 

Jmii 
 بصدد المشاورة مع القابض البلدي   4.506 0 1 7.639 7.639 0
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 طّط الثـّالثي للّصيانة :   المخ (3
ة و تطبيقا للقرار املش ك لوزير الّشؤون حمللّية و البيئة ة و احلوكمة احملليّ يف إطار تنفيذ برانمج الّتنمية احلضريّ       

ي يقتضي لذّ ة اق بضبط مقاييس تقييــــــــــــــــــم أداء اجلماعات احملليّ املتعلّ  2018ديسمرب  25خ يف ووزير املالّية املؤرّ 
ن شأنه حتس  اخلدمات ـــــــــفع من األداء مية إىل نظام يهدف للرّ اإلنتقال من نظام يهدف لتحقيق نتائج كمّ 

ى املخّطط الّثالثي للّصيانة كما هو ُمبّ  ـــــــــــــلدي املصادقة علب، املعروض على أنظار أعضاء اجمللس ال للمواطن
 ابجلداول الّتالية :

 2022 2021 2020 السنـة                                        اإلعتمادات                    

 :اإلعتناء بالبنايات1ف ف  10ف  02.201الفصل 

 52,000 50,000 40,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     1,804 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 :تعهد و صيانة وسائل النقل 2ف ف  10ف  02.201صل الف

 231,000 220,000 220,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     81,023 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

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

 52,500 50,000 50,000 تها بعنوان الصيانة )*(اإلعتمادات التي تمت برمج

     500, 14 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

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

 525,000 500,000 440,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     198,380 ان الصيانة )*(اإلعتمادات التي تم صرفها بعنو

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

 52,500 50,000 50,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     12,577 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 :اإلعتناء بالتنوير العمومي32ف  02.202الفصل 

 210,000 200,000 200,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     5,414 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 :اإلعتناء بالطرقات و األرصفة1ف ف  34ف  02.202الفصل 

 63,000 60,000 55,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

 دات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(اإلعتما

 

 

 

 
 

0     



 :اإلعتناء بحركة المرور و تنظيمها1ف ف  36ف  02.202الفصل 

 21,000 20,000 20,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 
 

 

0     

 بالخنادق و شراء أجهزة صغيرة :اإلعتناء 38ف  02.202الفصل 

 2,100 2,000 2,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     0 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 افورات:اإلعتناء بالنّ 1ف ف  40ف  02.202الفصل 

 5,250 5,000 5,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     0 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

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

 262,500 250,000 160,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     88,386 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 :اإلعتناء بالشواطئ 45ف  02.202 الفصل

 157,500 150,000 175,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     126,258 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 :صيانة المنشآت و التجهيزات الرياضية 46ف  02.202الفصل 

 63,000 60,000 60,000 انة )*(اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصي

     50,230 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 :اإلعتناء بالمحالت الدينية 1ف ف  23ف  03.302الفصل 

 5,250 5,000 5,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     0 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 :أشغال صيانة و تعهد للبنايات اإلدارية 6ف  06.603لفصل ا

 388,500 370,000 370,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     53,082 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 :أشغال صيانة و تعهد لتطهير3ف 06.612الفصل 

 420,000 400,000 980,931 نوان الصيانة )*(اإلعتمادات التي تمت برمجتها بع

     485,877 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 

 

 

 

 



 

 

 :أشغال صيانة و تعهد الطرقات و المسالك3ف 06.613الفصل 

 

 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(
600,000 850,000 892,500 

     181,069 ها بعنوان الصيانة )*(اإلعتمادات التي تم صرف

 :تهيئة و صيانة المقابر 5ف 06.614الفصل 

 210,000 200,000 435,605 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     199,987 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 : المساحات الخضراء و مداخل المدن06.615الفصل 

 1.050.000 1.000.000 1.000.000 ادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(اإلعتم

     259,711 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 : بناء و تهيئة المنشآت الرياضية 4ف 06.616الفصل 

 1984,500 1890,000 2020,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     85,668 عتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(اإل

 : بناء و تهيئة رياض األطفال6ف 06.616الفصل 

 52,500 50,000 330,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     0 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 الصبغة اإلقتصادية )بناء و تهيئة األسواق و األحياء و المحالت التجارية( : بناء و تهيئة المنشآت ذات06.617الفصل 

 535,500 510,000 890,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     210,264 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 قرار المجلس البلدي      
 

املخّطط الّثالثي للّصيانة كما هو ُمبّ   ق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون علىبعد الّتداول و الّنقاش ، صاد 
 ابجلداول الّتالية :

 
 
 
 
 



 2022 2021 2020 السنـة                                        اإلعتمادات                    

 :اإلعتناء بالبنايات1ف ف  10ف  02.201الفصل 

 52,000 50,000 40,000 برمجتها بعنوان الصيانة )*( اإلعتمادات التي تمت

     1,804 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

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

 231,000 220,000 220,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     81,023 وان الصيانة )*(اإلعتمادات التي تم صرفها بعن

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

 52,500 50,000 50,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     500, 14 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 صوصية: تعهد و صيانة معدات خ 4ف ف  10ف  02.201الفصل 

 525,000 500,000 440,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     198,380 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

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

 52,500 50,000 50,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     12,577 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 :اإلعتناء بالتنوير العمومي32ف  02.202الفصل 

 210,000 200,000 200,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     5,414 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 :اإلعتناء بالطرقات و األرصفة1 ف ف 34ف  02.202الفصل 

 63,000 60,000 55,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 

 
 

0     

 :اإلعتناء بحركة المرور و تنظيمها1ف ف  36ف  02.202الفصل 

 21,000 20,000 20,000 *(اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )

 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 
 

 

 

 
 

0     

 :اإلعتناء بالخنادق و شراء أجهزة صغيرة 38ف  02.202الفصل 

 2,100 2,000 2,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(
 0     

 افورات:اإلعتناء بالنّ 1ف ف  40ف  02.202الفصل 



 5,250 5,000 5,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     0 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

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

 262,500 250,000 160,000 جتها بعنوان الصيانة )*(اإلعتمادات التي تمت برم

     88,386 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 :اإلعتناء بالشواطئ 45ف  02.202الفصل 

 157,500 150,000 175,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     126,258 *(اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )

 :صيانة المنشآت و التجهيزات الرياضية 46ف  02.202الفصل 

 63,000 60,000 60,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     50,230 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 :اإلعتناء بالمحالت الدينية 1ف ف  23ف  03.302الفصل 

 5,250 5,000 5,000 ات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(اإلعتماد

     0 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 :أشغال صيانة و تعهد للبنايات اإلدارية 6ف  06.603الفصل 

 388,500 370,000 370,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     53,082 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 :أشغال صيانة و تعهد لتطهير3ف 06.612الفصل 

 420,000 400,000 980,931 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     485,877 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(
 

 ة و تعهد الطرقات و المسالك:أشغال صيان3ف 06.613الفصل 

 

 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(
600,000 850,000 892,500 

     181,069 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 :تهيئة و صيانة المقابر 5ف 06.614الفصل 

 210,000 200,000 435,605 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     199,987 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 : المساحات الخضراء و مداخل المدن06.615الفصل 

 1.050.000 1.000.000 1.000.000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     259,711 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 : بناء و تهيئة المنشآت الرياضية 4ف 06.616ل الفص

 1984,500 1890,000 2020,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(



     85,668 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 : بناء و تهيئة رياض األطفال6ف 06.616الفصل 

 52,500 50,000 330,000 لصيانة )*(اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان ا

     0 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 : بناء و تهيئة المنشآت ذات الصبغة اإلقتصادية )بناء و تهيئة األسواق و األحياء و المحالت التجارية(06.617الفصل 

 535,500 510,000 890,000 اإلعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*(

     210,264 اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان الصيانة )*(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراجعة الثّمن المرجعي للمتر المرّبع المبني المتعّلق بالعقـارات ذات الّصبغة الّسكنية : (4
تعّلق ابلعقارات ذات الّصبغة من املرجعي للم  املرّبع املبين املالثّ مق ح مراجعة  املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي

 : ةالّتاليول اوفقا للجد 2021من املرجعي اجلديد قصد إعتماده بداية من جانفي وإقرار الثّ  الّسكنية

 ة المرسىــــــمن المرجعي المعتمد ببلديّ الثّ 
  (2020إلى سنة    1997)من سنة  



 

o  األقصى  األدىن واحلدّ  لق بضبط احلدّ املتع 1997مارس  03خ يف املؤرّ  1997لسنة  431تطبيقا لألمر عدد
 ة :صنف من أصناف العقارات اخلاضعة للمعلوم على العقارات املبنيّ  ع املبين لكلّ من املرجعي للم  املربّ للثّ 

 

صنف 

 العقار

 

 اةالمساحة المغطّ 

 

الحّد األدنى والحّد 

من األقصى للثّ 

 ينارالمرجعي بالدّ 

 

 من المرجعي المعتمدالثّ 

 مي 2000=  د100%من2  150إلى  100من   2م100ة ال تتعدى مساح 1صنف 

 مي  3500=  د 175%من 2  200إلى  151من   2م 200ى وال تتعدّ  2م 100مساحة تفوق  2صنف

 مي 5000د =  250%من 2  250إلى  201من  2م 400ى تتعدّ  و ال 2م 200مساحة تفوق  3صنف 

 مي  6000=  د 300%من 2  300إلى  251من   2م 400مساحة تفوق   4صنف 

 

 

o  األدىن واحلدّ  بضبط احلدّ  املتعّلق 2007ماي  14خ يف املؤرّ  2007لسنة  1185تطبيقا لألمر عدد 
صنف من أصناف العقارات اخلاضعة للمعلوم على  ع املبين لكلّ ن املرجعي للم  املربّ ماألقصى للثّ 
 ة :العقارات املبنيّ 

 

صنف 

 العقار

 

 اةالمساحة المغطّ 
 

الحّد األدنى والحّد 

من األقصى للثّ 

 ينارالمرجعي بالدّ 

   

 من المرجعي المعتمدالثّ  

 مي 2000=  د100%من  2  162إلى  100من   2م100مساحة ال تتعدى  1صنف 

  مي 3800=  د 190%من 2  216إلى  163من   2م 200ى وال تتعدّ  2م 100مساحة تفوق  2صنف

 مي 5400د =  270من %2  270إلى  217من  2م 400ى تتعدّ  و ال 2م 200مساحة تفوق  3صنف 

 مي  6480=  د 324من %2  324إلى  271من   2م 400مساحة تفوق   4صنف 

 

o  األدىن واحلدّ  بضبط احلدّ  املتعّلق 2017مارس  28خ يف املؤرّ  2017لسنة  397تطبيقا لألمر عدد 
صنف من أصناف العقارات اخلاضعة للمعلوم على  ع املبين لكلّ من املرجعي للم  املربّ األقصى للثّ 
 ة :العقارات املبنيّ 

 

 

 

 

   صنف   

 العقار

 

 اةالمساحة المغطّ 

 

الحّد األدنى والحّد 

من األقصى للثّ 

 ينارالمرجعي بالدّ 

 

 من المرجعي المعتمدالثّ 

 مي 2000  178إلى  100من   2م100مساحة ال تتعدى  1صنف 



  مي 3800  238إلى  163من   2م 200ى ال تتعدّ و 2م 100مساحة تفوق   2صنف

 مي 5400  297إلى  217من  2م 400ى تتعدّ  و ال 2م 200مساحة تفوق  3صنف 

 مي  6480  356إلى  271من   2م 400مساحة تفوق   4صنف 

 

 

صنف 

 العقار

 

 ّ  ةالمساحة المغطا

 

الحّد األدنى والحّد 

من األقصى للثّ 

 للمتر المربّع المرجعي

 يناربالدّ ني المب

 

لمقترح من المرجعي االثّ    

إعتماده بداية من جانفي 

2021  

 مي 3000=  د150 %من2  178إلى  100من   2م100مساحة ال تتعدى  1صنف 

  مي 4500=  د 225%من 2  238إلى  163من   2م 200ى وال تتعدّ  2م 100مساحة تفوق  2صنف

 مي 5800د =  290من %2  297إلى  217من  2م400 ىتتعدّ  و ال 2م 200مساحة تفوق  3صنف 

 مي  7000=  د 350من %2  356إلى  271من   2م 400مساحة تفوق   4صنف 

 

 قرار المجلس البلدي
 

من املرجعي للم  املرّبع املبين املتعّلق مراجعة الثّ  بعد الّتداول و الّنقاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على   
 الّتايلوفقا للجدول  2021من املرجعي اجلديد قصد إعتماده بداية من جانفي ت الّصبغة الّسكنية وإقرار الثّ ابلعقارات ذا

: 

 

صنف 

 العقار

 

 ّ  ةالمساحة المغطا

 

الحّد األدنى والحّد 

من األقصى للثّ 

 للمتر المربّع المرجعي

 يناربالدّ المبني 

 

لمقترح من المرجعي االثّ    

إعتماده بداية من جانفي 

2021  

 مي 3000=  د150 %من2  178إلى  100من   2م100مساحة ال تتعدى  1صنف 

  مي 4500=  د 225%من 2  238إلى  163من   2م 200ى وال تتعدّ  2م 100مساحة تفوق  2صنف

 مي 5800د =  290من %2  297إلى  217من  2م400 ىتتعدّ  و ال 2م 200مساحة تفوق  3صنف 

 مي  7000=  د 350من %2  356إلى  271من   2م 400مساحة تفوق   4صنف 

 : 2020طرح جزء من مبلغ لزمة الّسوق األسبوعيّة بالمرسى الّرياض لسنة   (5
وق طرح جزء من مبلغ لزمة السّ املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إبداء الرّأي يف خصو           

ية تونس ة بوالف خالهلا نشاط األسواق األسبوعيّ ي توقّ ـــــــــــــد التّ آحا 7يعادل  2020 لسنةابملرسى الّرايض ة األسبوعيّ 
ة األسواق األسبوعيّ إىل ح  إستئناف نشاط  2020أكتوبر  07بتاريخ طبقا للبالغ الّصادر عن السّيد وايل تونس 



خالل الف ة املمتدة من  وذلك،  2020نوفمرب  22الّصادر بتاريخ تونس الكربى لبالغ املش ك للّسادة والّة مبقتضى ا
 . 2020نوفمرب 22أكتوبر إىل  11

    قرار المجلس البلدي
ة وق األسبوعيّ طرح جزء من مبلغ لزمة السّ  بعد الّتداول و الّنقاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على  

ية تونس طبقا ة بوالاألسواق األسبوعيّ ف خالهلا نشاط ي توقّ ـــــــــــــآحاد التّ  7يعادل  2020 لسنةابملرسى الّرايض 
مبقتضى ة األسواق األسبوعيّ إىل ح  إستئناف نشاط  2020أكتوبر  07للبالغ الّصادر عن السّيد وايل تونس بتاريخ 

 11وذلك خالل الف ة املمتدة من ،  2020نوفمرب  22الّصادر بتاريخ تونس الكربى البالغ املش ك للّسادة والّة 
 . 2020نوفمرب 22أكتوبر إىل 

 : 2021 عقد لزمة الّسوق األسبوعيّة بالمرسى الّرياض لسنة (6
 

 

ايض خالل سنة رسى الرّ ملة ابوق األسبوعيّ روف املغلقة إلستلزام السّ ة عن طريق الظّ ة عموميّ على إثر اإلعالن عن بتّ 
دون ضبط سعر  وقالسّ هذه رة إلستلزام اإلعالن عن إستشامت ّ  راغب يف املشاركة ثّ  م أيّ يف مناسبت  ومل يتقدّ  2021

ه دون املأمول كما ميكنها دعوة رض املقّدم إذا إرأتت أنّ عيف رفض ال ة احلقّ للبلديّ  اس الشروط على أنّ ت كرّ إفتتاحي ونصّ 
 ي قّدم أفضل عرض إىل حتس  عرضه .املشارك الذّ 

بتيت يف مناسبة أوىل ت دعوته من قبل جلنة التّ وتّ  د 250.000.000مايل قدره  رضم املستلزم احلايل بعوفعال تقدّ       
 .د  367.500.000فاق على مبلغ تّ اإل مّ ليتيف هذا املبلغ فيع ة إىل ال ّ رئيس البلديّ السّيد من قبل  ثّ 

 2021لسنة ابملرسى الّرايض ة وق األسبوعيّ عقد لزمة السّ الّتداول يف املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي و   
 .من جملة اجلماعات احمللية  84 الفصلالفقرة الثّانية من قا ملقتضيات يبطت

 

 قرار المجلس البلدي
ابملرسى الّرايض ة وق األسبوعيّ السّ عقد لزمة  بعد الّتداول و الّنقاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على  
 . د 367.500.000مببلغ قدره  2021لسنة 

 

 شركة " قمرت" : (7



وهي شركة  "قمرت "ة ملسامهي شركةجارة جلسة عامّ ونسي للتّ يوان التّ مبقر الدّ  2020ديسمرب  22لتأمت بتاريخ إ     
ممتلكاهتا )نزل أبو نواس قمرت  يف كلّ  1980تت خالل سنة بعد أن فوّ  1981ة اإلسم يف حالة تصفية منذ سنة خفيّ 

 . ةسة عموميّ مؤسّ  15من أسهمها إىل جانب 21%   51,ة املرسى نسبةوالقهوة العالية ابملرسى( وتتلك بلديّ 

ين قاضي إلثبات تقادم الدّ صفية أو مبواصلة إجراءات التّ ا خبتم التّ اذ قرار إمّ ّتّ ي دعوة املسامه  احلاضرين إىل إ املصفّ توىّل 
 1993سبتمرب  07خة يف املؤرّ اإللزام فع بعدم صّحة بطاقة ة ابملرسى والدّ ركة لفائدة القباضة املاليّ ة الشّ د بذمّ املتخلّ 

ة أجرى قابض املاليّ  . حيث أنّ  ةعقيب لثاين مرّ ة بلغت مرحلة التّ القضيّ  علما وأنّ ، ة واضحة ة وإجرائيّ خلروقات شكليّ 
 صفيةستحال معه إتام إجراءات التّ ا إممّ  "قمرت"اجع لشركة ونسية للبنك على املبلغ الرّ ركة التّ ب  يدي الشّ  إع اضا إدارايّ 
 عن ي عرّب ي الذّ ن من جماهبة املصاريف املستوجبة ومن خال  أجرة احملامي واخلبري احملاسب واملصفّ ر أموال تكّ لعدم توفّ 

 .ة ي عن هذه املهمّ رغبته يف التنحّ 
يف حدود نسبة  صفية يف ض خال  املسامه  للمصاريف املذكورة كلّ اذ قرار أتجيل ختم التّ ّتّ هذا ، وإن إ
 مسامهته.

 من عدمه . "قمرت "شركة تصفيةو املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إّّتاذ قرار يف خصو  ختم     

 قرار المجلس البلدي
 . "قمرت "شركة تصفيةختم أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون  قّرربعد الّتداول و الّنقاش ،     

 

  تغيير الّنظام القـانوني لمرّتب رئيس البلديّة : (8
املتعلق بتحديـــــد معايري وضبط  2018سبتمرب  07املؤرخ يف  2018لسنة  746تطبيقا لألمر احلكومي عدد          

مقدار املنحة اجلملّية و اإلمتيازات  مقدار املنحة اجلملّية و اإلمتيازات العينية املخولة لرؤساء البلدايت ، مّت عرض
نوفمرب  19بتاريخ الّثالاثء  2019ار اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائّية لسنة العينّية املخّولة لرئيس البلديّــــة على أنظ

 و ّتت املصادقة عليها من طرف أعضاء اجمللس البلدي . 2019
املوافقة على تغيري الّنظام القانوين ملرّتب رئيس البلديّة احلايل و املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي            

 عتماد نظام وزارة الّتعليم العايل بوصفه أستاذا جامعّيا .، و ذلك إب
 رار المجلس البلديق

على تغيري الّنظام القانوين ملرّتب رئيس البلديّة  أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون وافقبعد الّتداول و الّنقاش ،      
 عّيا .احلايل ، و ذلك إبعتماد نظام وزارة الّتعليم العايل بوصفه أستاذا جام

 :المعروف "المقهى العالية" بعنوان مقهى ثقـافي  ة للمحلّ عقد تسويغ أصل تجاري بموجب الوكالة الحرّ  (9



ة ــــاتية للبلديّ ات الذّ ق ابلصالحيّ ل املتعلّ الفرع األوّ  ضمنة الوارد ة اجلماعات احملليّ من جملّ  237عمال ابلفصل  
ويتعّهد على وجه اخلصو  مبا  فيها . ة والبتّ ؤون البلديّ ف الشّ اجمللس البلدي بتصري ه "خيتصّ على أنّ  حيث نصّ 
 ..."  سويغوالتّ عويض فويت والتّ بع املايل مبا فيها التّ القرارات ذات الطاّ -يلي: 
 للمقهىة أصل جتاري مبوجب الوكالة احلرّ املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي مشروع عقد تسويغ    
وما يليه  2020نوفمرب  03حف بتاريخ ادر ابلصّ ، حيث على إثر طلب العروض الصّ  يفبعنوان مقهى ثقا العالية

فاز عرض السيد  2020نوفمرب  30بتيت املنعقدة للغرض بتاريخ وبعد فتح العروض وفرزها من قبل جلنة التّ 
 د. 242.000.000 مببلغ كراء سنوي قدره هشام بن منصور كأفضل ملف فيّن 

املنعقدة بتاريخ  2020لسنة  ةستثنائيّ البلدي يف دورته اإلة على اجمللس البتّ رض نتيجة ع هذا ، و قد متّ      
 . 2020ديسمرب  07اإلثن  

 قرار المجلس البلدي
أصل جتاري مبوجب مشروع عقد تسويغ  على أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون وافقبعد الّتداول و الّنقاش ، 

مع تعديل الفصل  د ،  242.000.000مببلغ كراء سنوي قدره  ن مقهى ثقايفبعنوا العالية للمقهىة الوكالة احلرّ 
 21 و  2021جوان  01إىل  –رّاس الّشروط ــــــــــكما ورد بك  –بتغيري بداية سراين العقد "من اتريخ إمضائه"  03
 ة ـــــإبضاف

 " األكلة اخلفيفة" ابلّنسبة لإلستثناءات .
 :  5م  إحداث مقبرة بطريق قمرت كل( 10
 . 5املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إبداء الرّأي يف خصو  إحداث مقربة بطريق قمرت كلم       

 قرار المجلس البلدي
إلياس كشك ، مساعد رئيس البلديّة ، رئيس جلنة الّشؤون املالّية و اإلقتصاديّة و متابعة تناول الكلمة السّيد 

وجودة حالّيا بكامل املنطقة البلديّة غري كافية إلستيعاب عدد املوتى املتزايد و عليه من و أفاد أّن املقابر امل التصّرف
الّضروري إحداث مقربة جديدة لتفي ابحلاجة على املدى القريب و البعيد ، و ذلك بقطعة األرض املتواجدة بطريق 

 . 5قمرت كلم 

يف هذا اخلصو  تنظيم عمليّات الّدفن  ّرايضمستشار ، رئيس دائرة املرسى ال،  حممد شرادو إق ح السّيد 
 ابملقربة املزمع إحداثها على غرا املقابر املتواجدة ببعض البلداّيت الّتونسية .

 . 5إحداث مقربة بطريق قمرت كلم  على أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون وافقبعد الّتداول و الّنقاش ، و    



 ر و مّدة العقد :( تعديل الّسعر اإلفتتاحي للزمة اإلشها11
لوحة إشهاريّة ملّدة  26عدد مّت اإلعالن عن طلب عروض قصد إستغالل مواقع ابمللك العمومي البلدي ل كيز 

مّت على إثره سحب كرّاس الّشروط املعّد يف الغرض إالّ أنّه مل يرد د  430.000.000مخس سنوات بسعر إفتتاحي قدره 
 الن جمّددا ومل تعرّب أّي شركة عن رغبتها يف املشاركة .على البلديّة أّي عرض ، ثّ مّت اإلع

من  30طبقا ملقتضيات الفصل  2020ديسمرب  31و حيث أّن العقد املربم مع الّشركة املستغّلة حالّيا ينتهي يف 
واملتعّلق بضبط شروط وإجراءات الّ خيص يف اإلشهار  2010فيفري  15املؤرخ يف  2010لسنة  261األمر عدد 

لك العمومي للطّرقات الّذي ينّص على أّن اجلماعة احمللّية تنح املوافقة على اإلشغال الوقّت للملك العمومي ابمل
للطّرقات الرّاجع إليها ابلّنظر والّذي توجد به املواقع املخّصصة لإلشهار ألصحاب أفضل العروض مبقتضى قرار 

نة لن حيّقق املداخيل املرجّوة والّّت تتناسب والقيمة احلقيقّية ترخيص ملّدة مخسة أعوام، وأّن املرور إىل صيغة املراك
 للمواقع اإلشهاريــّـــــة،

املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إبداء رالّرأي خبصو  إعادة اإلعالن عن طلب العروض للمرّة الثّالثة 
 ة العقد من مخسة إىل ثالثة سنوات.والّتقليص يف مدّ  أ.د 300إىل  أ.د 430مع مراجعة السعر اإلفتتاحي من 

 قرار المجلس البلدي

إعادة اإلعالن عن طلب العروض للمرّة الثّالثة  أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون قّرربعد الّتداول و الّنقاش ، 
 430عر اإلفتتاحي من لوحة إشهاريّة مع مراجعة السّ  26عدد قصد إستغالل مواقع ابمللك العمومي البلدي ل كيز 

 والّتقليص يف مّدة العقد من مخسة إىل ثالثة سنوات. أ.د 300إىل  أ.د
 6 

III) إلداريّة و إسداء الخدمات و التّعاون الالّمركزي  جنة الّشؤون ال:    
 

   : 2021 برنامج دعم القدرات لسنة (1
  نوي دلمع قدرات  : 2021لس نة  البدليّةالربانمج الس ّ

املندرج ضمن برانمج الّتنمية  2021لسنة  اجلماعات احمللّيةقدرات وي لدعم نيف إطار إعداد الربانمج السّ     
للمصادقة  البلدي لساجملنوي على أنظار ة مطالبة بعرض برانجمها السّ احلضريّة واحلوكمة احمللّية ، وحيث أّن البلديّ 

  : ائدهتاكوين لفقائمة يف مواضيع التّ على أنظار أعضاء اجمللس البلدي ، املعروض  هـــــعلي
   اخلدمات املسداة :حتس 

 . إعداد و إجناز خمّطط اإلستثمار البلدي / برانمج التّنمية احمللّية -



 الّصفقات العمومّية . -

 الّشراء على اخلّط . -

 جمهود البلديّة يف الّنظافة و املخّطط البلدي للتصّرف يف الّنفاايت . -

 املخّطط الّثالثي للّصيانة . -

 ةاملشاركة و الّشفافي : 

 الّنفاذ إىل املعلومة . -

 الّتواصل البلدي . -

 : حتس  املوارد 

 إستغالل بطاقات الوصف الوظيفي . -

 املوارد اإلجتماعّية يف التصّرف يف املوارد البشريّة . -

 املصّنف املرجعي و املقاربة ابلكفاايت . -

 لوحة القيادة يف التصّرف البلدي . -

 تعبئة املوارد . -

 تطهري الّديون . -

 جتماعات على اخلّط .إدارة اإل -

 تقييم األداء . -
 

 ةاملساندة الفنّي  : 

 : تعزيز القدرات يف جمال الّشراء العمومي ) ّتطيط مراحل الّشراء العمومي و صياغة  الّنشاطCAO   و
CCAP  وCCTP . ) اإلعالن عن طلب العروض و تقييم العروض ، 

  : ات و تطوير املوارد البشريّة يف البلداّيت .دعم القدرات لتحس  األداء و تنظيم اخلدمالّنشاط 

  : املساعدة يف إعداد املخّطط البلدي للتصّرف يف الّنفاايت ثّ تنفيذه .الّنشاط 

 قرار المجلس البلدي
  2021لسنة  البلديّةقدرات م نوي لدعالربانمج السّ  على أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون صادقبعد الّتداول و الّنقاش ، 

 الّتالية : كوينمواضيع التّ قائمة وفقا ل
 



   اخلدمات املسداة :حتس 

 إعداد و إجناز خمّطط اإلستثمار البلدي / برانمج التّنمية احمللّية . -

 الّصفقات العمومّية . -

 الّشراء على اخلّط . -

 جمهود البلديّة يف الّنظافة و املخّطط البلدي للتصّرف يف الّنفاايت . -

 ة .املخّطط الّثالثي للّصيان -

 ة :املشاركة و الّشفافي 

 الّنفاذ إىل املعلومة . -

 الّتواصل البلدي . -

 : حتس  املوارد 

 إستغالل بطاقات الوصف الوظيفي . -

 املوارد اإلجتماعّية يف التصّرف يف املوارد البشريّة . -

 املصّنف املرجعي و املقاربة ابلكفاايت . -

 لوحة القيادة يف التصّرف البلدي . -

 تعبئة املوارد . -

 تطهري الّديون . -

 إدارة اإلجتماعات على اخلّط . -

 تقييم األداء . -
 

   ةاملساندة الفنّي  : 

 : تعزيز القدرات يف جمال الّشراء العمومي ) ّتطيط مراحل الّشراء العمومي و صياغة  الّنشاطCAO   و
CCAP  وCCTP . ) اإلعالن عن طلب العروض و تقييم العروض ، 

  : س  األداء و تنظيم اخلدمات و تطوير املوارد البشريّة يف البلداّيت .دعم القدرات لتحالّنشاط 

  : املساعدة يف إعداد املخّطط البلدي للتصّرف يف الّنفاايت ثّ تنفيذه .الّنشاط 



ة  قرار ضبط عدد و نوعيّة الخطط المراد سّد شغورها عن طريق المناظرات الخارجيّة لإلنتداب في خطّ  (2
 الصّحة :طبيب بيطري و تقني في  

قرار ضبط عدد و نوعّية اخلطط املراد سّد شغورها عن طريق املناظرات املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي       
لقرار اجمللس البلدي خالل دورته العاديّة الرّابعة تطبيقا  اخلارجّية لإلنتداب يف خطّة طبيب بيطري و تقين يف الصّحة

نتداب طبيب بيطري صّحي و فيّن سامي يف و القاضي إب 2020نوفمرب  26س املنعقدة يوم اخلمي 2020لسنة 
الصّحة للقيام ابلعملّيات اجلراحّية و التصّرف يف مركز الّتعقيم بقمرت املزمع فتحه حال اإلنتهاء مــــــــــن األشغال ) 

قطط الّسائبة و املؤّهالت املعلوماتّية تدّخالت لوجستّية ( تكون هلما خربة علمّية يف العملّيات اجلراحّية للكالب و ال
 . أجور ألف دينارا بعنوان 95مببلـــــــــــغ سنوي قدره 

 قرار المجلس البلدي
 

صادق أعضاء اجمللس البلدي على قرار ضبط اخلطط إلنتداب طبيب بيطري فقط بعد الّتداول و الّنقاش ،           
 . إنتداب بيطري مساعد مسامهة منهما يف تسيري املركز بصفة مش كةوأوصى بدعوة بلدية سيدي بوسعيد أو قرطاج إىل

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 

  



 

 الجمهورية التونسية 
 والبيئة  الشؤون المحليةوزارة  

 بلديــة المرســى

 ةوق األسبوعيّ عقد لزمة السّ 
 ياضمرسى الرّ الب

 ب  املمض  أسفله ،

القائم يف حق امللك اخلا  مبقتضى التفويض الصادر له  معز بوراوي السيد هابلدية املرسى ممثلة يف شخص رئيس 
، معرفه شارع احلرية املرسى ،1مقره قصر البلدية  ، 2019 نوفمرب 4ثن  يوم اإل يف الغرضمن اجمللس البلدي املنعقد 

 . مبانح اللزمةاملشار إليه الحقا  283699T  عدد اجلبائي

 ـن جهـةم                                                                                                               

 2018 جوان 9املسلمة بتونس يف  00994397احلرايب صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد  بن العجمي والسيد مروان
 ،بصاحب اللزمةاملشار إليه الحقا  N  1328127 /لشعاليل اجلنوبية الناظور زغوان ، معرفه اجلبائي عددالقاطن اب

 من جهة أخرى                                                                                                          

 توطئـــة

 16و املصادق عليها من طرف سلطة اإلشراف بتاريخ  1987جوان  20داولة اجمللس البلدي املنعقد بتاريخ تبعا مل 
 1523تصب يوم األحد و احملدثة مبقتضى األمر عدد املتعلقـة إبحداث سوق أسبوعية مبرسـى الرايض تن 1989جانفي 
 .1989أكتوبر  13بتاريخ  68الصادر ابلرائد الرمسي عـدد  1989سبتمرب  30املؤرخ فـي 

إلياس  برائسة السيد  2018نوفمرب 9املؤرخ يف   1636 جلنة التبتيت املكونة مبقتضى القرار عدد  قرارب عمالو  
لسنة  مبرسى الرايض املتعلقة ابستلزام السوق األسبوعيةستشارة متبوعة ابلتفاوض املباشر التبتيت عن طريق ا جلسة ثركشك إ
 .2020ديسمرب  17 اخلميس  و املنعقدة يوم ةلثللمرة الثا 2021

 و بناء على ذلك تم اإلتفاق و التراضي على ما يلي :

صاحب اللزمة الذي يقبل ويلتزم  على ذمة   بلدية املرسى السوق األسبوعية مبرسى الرايض رئيس ضعي : الفصل األول
ابستخال  املعاليم املرخص للجماعات احمللية وفقا لل اتيب اجلاري هبا العمل وهلذا العقد ولكراس الشروط والواثئق 

   املرفقة هبما يف إطار لزمة.

 . 2202 يجانف14و تنتهي يف  1202 جانفي15تبتدئ يوم  بسنة واحدةحددت مدة اإلستغالل  : 2الفصل 



 للعقد.مضبوطة ابملثال املصاحب  (2م30.000)حددت مساحة السوق بثالث  ألف م  مربع : 3الفصل 

ابعتبار معلوم رفع  (د500.367،000)دينار ا ومخسمائةوستون ألف سبعةو ائة ثالمثب مبلغ اللزمةحدد  :4الفصل
مسبقا قبل هناية األسبوع  اطا شهرية متساويةخالصها أقس يتم  دون اعتبار األداء على القيمة املضافةالفضالت و 

 .األول من كل شهر

الشهر  من املبلغ اجلملي للدين عن كل شهر أو جزء من  %1توظف على صاحب اللزمة خطية أتخري بنسبة  : 5الفصل 
 وحتتسب هذه املدة ابتداء من اليوم الثاين املوايل لتاريخ استحقاق الدين.

أايم ،يتم جتريد صاحب اللزمة مبقتضى قرار مش ك ب  رئيس  10ري يف خال  أحد األقساط إذا جتاوز التأخ  : 6الفصل 
 البلدية والقابض البلدي ابإلضافة إىل تتبعه إلستخال  الدين.

 7يف أجل اليتجاوز من املعلوم السنوي للزمة % 25بقيمة  (مايل أو بنكي) يقدم صاحب اللزمة ضماان هنائيا : 7الفصل          
خال  ما عسى أن يكون صاحب اللزمة مطالبا به ستايم من اتريخ إمضاء العقد  خيصص لضمان حسن تنفيذ اللزمة والأ

  إال بعد انتهاء مدة اللزمة وإبذن من اجلهة املاحنة. جاعهميكن اس   من مبالغ بعنوان عقد اللزمة ، وال

 يف أجل ال يتجاوز الشهر من اتريخ املصادقة علىالسوق  لتأم ا جيب على صاحب اللزمة أن يكتتب عقد : 8الفصل 
موافقة  ويتعهد خبال  أقساط التأم  الّت حل أجل خالصها وبعدم إدخال تغيريات عليها دون احلصول على  عقد اللزمة

 كتابية مسبقة من مانح اللزمة. 

ابلتعويض عـن مجيع األضرار املعنويـة و املادية الّت تلحق البلدية من جراء التخلي الفجئي  صاحب اللزمة لتـزمي : 9الفصل 
 . وهو مسؤول وحده عن حسن سري السوق وعن كل ما حيدث فيه من سرقات أو حرائق أو جرائم عن تسيري السوق

تتوىل لجتميعها يف نقطة واحدة  ميتو توزيع أكياس على املنتصب  قصد مجع الفواضل ب صاحب اللزمةيلتزم  : 10الفصل 
ويف حالة العود   د500بــــــــــويف صورة اإلخالل مبقتضيات هذا الفصل توظف على صاحب اللزمة خطية مالية  البلدية رفعها

 وتتوىل الشرطة البيئية متابعة تنفيذ أحكام هذا الفصل.د 1000

كتابيا مانح اللزمة   بعد إعالم  أو استحقاقا انتخابيا دينيا ميكن تغيري موعد إنتصاب السوق إذا صادف عيدا : 11ل صالف
  .ومسبقا

أو أن يسندها يف أو أن يساهم هبا يف شركة  اللزمةجر على صاحب اللزمة أن حييل للغري كال أو جزءا من حي : 21الفصل 
 شكل مناولة.



اضة املالية مع تك  البلدية من القب و التصريح هبا لدى همسك دف  لتسجيل مداخيل صاحب اللزمة  على : 31الفصل 
 .االطالع

للعقوابت كل خمالفة ملقتضيات كراس الشروط و هذا العقد تعرض صاحب اللزمة وحسب خطورة املخالفة : 14 الفصل
 من كراس الشروط.  52املنصو  عليها  ابلفصل

 تنتهي اللزمة ابنتهاء املدة احملددة ابلعقد. : 15الفصل 

 : إهناء اللزمة قبل انتهاء املدة املتفق عليها ابلعقد خاصة يف احلاالت التالية ميكن  : 61 الفصل

عند إخالل صاحب اللزمة أبحد التزاماته التعاقدية اجلوهرية أو مبقتضيات كراس  فسخ العقد من قبل مانح اللزمة /أ          
 ة ابلتشريع اجلاري به العمل.ويف كل الصور الوارد الشروط أو ابإللتزامات الواردة بواثئق اللزمة،

 : ويعد من قبيل اإلخالل اجلوهري

 .التلدد املتكرر يف دفع أقساط اللزمة -1

 .ارتكاب خمالفة خطرية ل اتيب حفظ الصحة والبيئة -2

 .مانح اللزمةإحالة اللزمة أبي صيغة كانت دون موافقة  -3

  .اجلهة املاحنة للزمةاستعمال كنشات وصوالت خال  معلوم اإلنتصاب غري مؤشر عليها من قبل  -4

 .استخال  مبالغ غري مرخص له يف استخالصها -5

 ال فيع يف املعاليم املستخلصة دون ترخيص مسبق من مانح اللزمة. -6

 عدم تك  التجار املنتصب  واملتجول  من وصوالت خال  تتضمن املبالغ الفعلية الّت مت استخالصها. -7

 .وقعدم تعليق املعاليم املستوجبة مبداخل الس -8

 .هبذا العنوانعدم إيداع  عقد التأم  لدى مانح اللزمة أو اإلمتناع عن دفع األقساط املستوجبة   -9

استخال  معاليم خارج حدود السوق وي تب عن فسخ العقد إسقاط حقوق صاحب اللزمة وال مينع فسخ  -10
 العقد وإسقاط احلق مانح اللزمة من املطالبة جبرب الضرر .

وب مضمون الوصول مع اإلعالم من قبل ماحنها شريطة إعالم صاحب اللزمة بذلك بواسطة مكت/ اس جاع اللزمة  ب
 ابلبلوغ شهر على األقل قبل التاريخ احملدد لإلس جاع.

 / بوفاة صاحب اللزمة إال إذا ارأتى مانح اللزمة إحالتها يف املدة املتبقية ألحد الورثة عند حصول اتفاق بينهم.ج 

 : "واثئق اللزمة" وتكتسي صبغة إلزامية للطرف  حسب ال تيب التفاضلي الواثئق التاليةتعد   : 17 الفصل

 عقد اللزمة واملثال البياين للسوق - 

 كراس شروط اللزمة  -



   .بيان املعاليم املرخص لصاحب اللزمة يف استخالصها -

 .جر عن تنفيذ مقتضيات هذا العقدتنّتتص احملكمة اإلبتدائية بتونس ابلنظر يف النزاعات الّت  : 81الفصل 

  شارع املنجي سليم الناظور زغوان.بـ حمل خمابرته صاحب اللزمة  ع  : 91الفصل 

 .حب اللزمةاص الطابع اجلبائي على كاهلمجيع معاليم التسجيل و  حتمل : 20الفصل 

 

 

 رئيس البلدية                                ةملزالصاحب  

  قرأت وقبلت 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        الجمهورية التونسية
 والبيئة   شؤون المحليةوزارة ال            

 بلدية المرسى                   
                   

 عقد تسويغ أصل تجاري بموجب الوكالة الحرة   
 بعنوان مقهى ثقـافي "المقهى العالية"  المعروف  حلللم

 :بين الممضين  
 

 حمضـرالقائم يف حق امللـك البلـدي اخلـا  مبقتضـى  معز بوراويالسيد  يف شخص رئيسها بلدية املرسى       
انتخاب رئيس اجمللس البلـدي بتـاريخ وحمضر جلسة   2018جويلية  10تنصيب اجمللس البلدي بتاريخ  جلسة
 املرسى."قصر السعادة " بشارع احلرية مقرها ،(283699T،) املعرف اجلبائي:   2019نوفمرب  04
  

 من جهة بوصفها مالكة  
 

أكتـــوبر  09يف  بتـــونستونســـي اجلنســـية، مولـــود ، هشـــام بـــن املنحمـــحم بـــن حممـــد حمـــر  بـــن منصـــورالســـيد      
ــــنهج ســــ ابون عــــدد قــــاطن   1956 ــــة عــــدد  2016قرطــــاج درمــــ   11ب ، صــــاحب بطاقــــة التعريــــف الوطني

 .2016 جوان 25بتونس يف  صادرة 00607123
 خرى بوصفه متسوغاأ من جهة  

 

 :عرض ما يلي    يتمحيث  

على ملك بلدية املرسى مجيع األصل التجاري املعروف ابملقهى العالية جبميع عناصره املادية  ستقرإحيث        
املســمى ملــك  89591واملعنويــة واملســتغل ابلعقــار الراجــع ابمللــك لبلديــة املرســى موضــوع الرســم العقــاري عــدد 

 ..مم 597الذي ميسح  2011جانفي  14جويدة الكائن بشارع 

ــــة ابملرســــى يف  2017 جــــوان 02املــــؤرخ يف وحيــــث ومبوجــــب العقــــد       أفريــــل 01واملســــجل ابلقباضــــة املالي
للســـيد ايســـ   ،ســـوغت بلديـــة املرســـى19300190والتســـجيل عـــدد  51900طبقـــا للوصـــل عـــدد  2019

 السكراين مجيع األصل التجاري املعروف ابملقهى العالية.



 18/21446صــدور حكــم اســتعجايل عــدد وحيــث أهنــت بلديــة املرســى عقــد التســويغ املــذكور أعــاله بعــد   
 29بتــاريخ  3938/02قــا لرقيمــه عــدد بواســطة عــدل منفــذ طب هوحيــث مت تنفيــذ 2020ســبتمرب 09بتــاريخ 
 . 03/3938طبقا للمحضر عدد  2020سبتمرب  30كما مت حتويز البلدية ابملكرى بتاريخ  2020سبتمرب 

العاليــة بعنــوان  التجــاري للمحــل املعــروف ابملقهــىعلــى طلــب العــروض املتعلــق بتســويغ األصــل  وحيــث وبنــاء  
، وبعـد اإلطـالع علـى حمضـر جلنـة  ومـا يليـه 2020 نـوفمرب 03 والصادر ابلصحف اليومية بتـاريخ مقهى ثقايف

 .آلت إليها عملية الفرز وعلى النتائج الّت املتعلق بطلب العروض املذكور 2020 نوفمرب 30التبتيت املؤرخ يف 

ـــر مصـــادقة اجمللـــس البلـــدي يف دورتـــه  ديســـمرب  07اإلثنـــ  املنعقـــدة بتـــاريخ  2020اإلســـتثنائّية لســـنة وعلـــى إث
 ،على نتيجة البتة 2020

 بتاريخ ............. ستثنائية املنعقدةيف جلسته اإل وتبعا ملصادقة اجمللس البلدي على مجيع فصول هذا العقد
 

 : راضي على ما يليفـاق والتّ تّ وقع اإل

 

الـذي قبـل  هشـام بـن املنجـي بـن حممـد حمـرز بـن منصـور: سـوغ السـيد رئـيس بلديـة املرسـى إىل السـيد 01الفصل   
وارتضــى الكــراء مبوجــب الوكالــة احلــرة مجيــع األصــل التجــاري للمحــل املعــروف "ابملقهــى العاليــة" الكــائن ابملرســى 

اديـة واملعنويـة واملتكونـة مـن الصـنف األول وذلـك جبميـع عناصـره  امل ثقايف ستعمال كمقهىلإل املدينة واملخصص
 شياء الالزمة لإلستغالل. جيار واحلرفاء والسمعة ومجيع األسم التجاري وحق اإلمن اإل

: أبرم هذا التسويغ ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرت  لنفس املدة وبنفس الشروط إال يف 02الفصل   
 أجل ال يقل عن ن أحد الطرف  موجه إىل الطرف اآلخر ينهي له فيه أمد التسويغ يفصورة صدور تنبيه م
 نتهاء كل ف ة ثالث سنوات.إالستة أشهر قبل 

 ادينــــــــار  مائتــــــــان واثنــــــــان وأربعــــــــوننعقــــــــد هــــــــذا التســــــــويغ مقابــــــــل معــــــــ  كــــــــراء ســــــــنوي قــــــــدره إ: 03الفصــــــــل   
وذلـــك بعـــد إجنـــاز أشـــغال  2021 جـــوان 01مـــن بدايـــة أ الســـراين املـــايل للعقـــد ويبـــد، (د242.000.000)

التهيئـة اخلاصـة ابلصـبغة الثقافيـة والتجاريـة للمقهـى علــى نفقـة املتسـوغ ، علـى أن ال تتجـاوز مـدة التهيئـة األربعــة 
 أشهر من اتريخ إمضاء العقد.



دينـــارا ســـت  ألفـــا ومخســـمائة يـــتم دفـــع معـــ  التســـويغ مســـبقا يف بدايـــة كـــل ثالثـــة أشـــهر حبســـاب : 04الفصـــل  
 .سيد قابض بلدية املرسى مقابل وصل( لدى الد60.500.000)

 ،بتة تسويغ األصل التجاري للمقهى العالية بعنوان مقهى ثقايفقبل إمضاء العقد جيب على الفائز ب: 50الفصل 
وي يــــودع لــــدى القــــابض البلــــدي ويــــتم مــــن مبلــــغ التســــويغ الســــن ابملائــــة 25قــــدره ضــــمان مــــايل أو بنكــــي  أتمـــ 
 س جاعه عند هناية مدة التعاقد بعد تصفية العالقة الكرائية.إ

حتسـاهبا إكـل ثـالث سـنوات يقـع  (%05ابملائة ) مخسةيتم ال فيع يف مع  الكراء السنوي بنسبة  :60الفصل   
 بصورة تراكمية.

( 1%: كــل أتخــري يف خــال  معينــات الكــراء ي تــب عنــه دفــع خطيــة يوميــة مقــدارها واحــد ابملائــة ) 70الفصــل 
 من املعلوم السنوي لعقد التسويغ يلتزم املتسوغ خبالصها .

وإذا جتاوزت مدة التأخري الثالثة أشهر ينفسخ هذا العقد وجواب وآليا وذلك بعد مضي ثالثة أشهر علـى صـدور 
  .دة عن عملية الفسخ طبقا للمقتضياتة عدل منفذ ويتحمل املتسوغ مجيع املصاريف املتولّ تنبيه ابلدفع بواسط

ل ل لـه قـانوان تعـاطي التجـارة وأنـه ملـزم ابل سـيم ابلسـجل التجـاري ويتحّمـيتعهد املتسوغ أبنـه خيـوّ : 80الفصل 
د خبال  معاليم تركيز عدادات ، كما يتعهّ الثقايف ستغالل املقهىإءات مهما كان نوعها املوظفة على مجيع اآلدا

ستهالك د خبال  فواتري اإلاملاء والكهرابء واهلاتف وأي جتهيزات أخرى يراها ضرورية لنشاطه التجاري كما يتعهّ 
 املتعلقة هبا مباشرة لدى املؤسسات املعنية.

ل وجملـــة االلتزامـــات يلتـــزم املتســـوغ إببـــرام عقـــد أتمـــ  وفقـــا إلجـــراءات جملـــة التـــأم  الســـارية املفعـــو : 09الفصـــل 
نســخة قانونيــة منــه كــل ســنة ويف خــالف ذلــك يتحمــل  ميوالعقــود )التغطيــات التأمينيــة الضــرورية والالزمــة( وتقــد

كما يلتزم بتقدمي شهادة مطابقة مسلمة مـن   التعويضات املنجرة عن كل ضرر من شأنه أن يلحق ابحملل أو ابلغري
 الوقاية من احلرائق.شهادة يف مكتب مراقبة يقع جتديدها سنواي و 

سـتظهار عنـد اإل بثالثـ  ابملائـةر ل يف إقـرار خصـم يقـدّ متيـازا للطلبـة والتالمـذة يتمثّـاملتسـوغ إ مينح :10الفصل 
 ة التسويغ.ويلتزم بذلك طيلة مدّ  ببطاقة طالب أو بطاقة تلميذ،



احلالــة الــّت هــو عليهــا ويتعهــد انت احملــل تفصــيال ويصــرح بقبولــه علــى يعــ ف املتســوغ مبعاينــة مكــوّ : 11الفصــل 
 إبرجاعه عند هناية التسويغ يف حالة حسنة.

  ،ية من اتريخ إمضاء هذا العقدابألصل التجاري موضوع هذا الكتب بدا الفائز ابلبتة: يتم حتويز 21الفصل   

لتـتالءم مـع  الفـتح األوىل علـى نفقتـه اخلاصـة ويلتزم ابلقيام جبميع أشغال الصيانة والتحسـينات الـّت تسـبق عمليـة
 يق حها للغرض. وذلك بعد املوافقة املسبقة للبلدية وفقا مللف فين وأمثلة هندسية ومناذجالطابع الثقايف للمقهى 

ويبقى للبلدية حق تفقد احملل ومراقبة األشغال املزمـع إحـداثها ومـدى مطابقتهـا للتوصـيات الصـادرة عـن املصـا  
 صة يف الغرض.تاملخ البلدية

ستغالل ّتضع وجـواب الّت يدخلها املتسوغ طيلة ف ة اال كل أشغال الصيانة والتحسينات اهليكلية: 31الفصل  
 لإلعالم املسبق كتابيا واحلصول على املوافقة املسبقة للبلدية.

أشـهر مـن اتريـخ إمضـاء هـذا  مخسـةيلتزم املتسوغ مبباشرة النشـاط موضـوع التعاقـد يف أجـل أقصـاه : 41الفصل 
 العقد. 

كل التجهيزات الثابتة والتحسـينات الـّت يـدخلها املتسـوغ علـى احملـل طيلـة مـدة اسـتغالله لـه تبقـى : 51الفصل 
 ملكا للبلدية دون أي تعويض عنها .

إحالــة التصــرف يف األصــل التجــاري مبقابــل أو بدونــه للغــري كليــا أو جزئيــا ولــو  مينــع علــى املتســوغ: 61الفصــل 
بصــورة مؤقتــة وال ميكنــه جماهبــة البلديــة أبي تعاقــد مــع الغــري وكــل خمالفــة هلــذا البنــد ي تــب عنــه آليــة فســخ العقــد 

 وذلك بعد التنبيه عليه طبق القانون.

املتعلقـــة ابلتســـيري والتصـــرف والصـــحية لكـــل ال اتيـــب القانونيـــة واإلداريـــة  متثـــاليلتـــزم املتســـوغ ابإل :71الفصـــل 
  والضجيج... وخاصة املقتضيات املتعلقة بساعات الفتح والغلق والنظافة وحفظ الصحة وإشهار األسعار

أفعاله وال ويف صورة إخالله ابألمن العام أو ابلصحة أو السالمة أو الراحة العامة فإنه يبقى املسؤول الوحيد عن 
 ميكنه مطالبة البلدية أبي ضرر انتج عن عدم اح ام تلك ال اتيب.

كـراس الشـروط واملتمثـل يف مقهـى ثقـايف علـى ر على املتسـوغ  تغيـري صـبغة النشـاط موضـوع  حيجّ : 81الفصل   
 : مقهى من الصنف األول . أن يبقى النشاط التجاري الرئيسي



ــ : 91الفصــل  الّلجنــة اإلداريّــة احملدثــة ملتابعــة م والتنســيق يف تنفيــذه مــع بعرضــه الفــين املقــدّ د علــى املتســوغ التقّي
 تنفيذ الربانمج الثّقايف .

 أو حذف جزئي أو كلي لألنشطة املق حة إال بعد املوافقة الكتابية للبلدية.أنشطة فنية أخرى افة ضوال ميكنه إ

ابلعــرض وقبــول آخــر إال بعــد موافقــة البلديــة وشــريطة أن  يــةة ســريته الذاتكمــا ال ميكنــه تغيــري املــدير الفــين املضــمن
 يكون يف نفس مستوى املدير الفين املتخلي ويكون مؤهال إلدارة الربانمج الثقايف ابملقهى.

   الربانمج الثقايف بواسطة جلنة إدارية تبعث بقرار بلدي للغرض . للبلدية احلق يف مراقبة تنفيذ :20الفصل 

إعـــداد املـــأكوالت جبميــع أنواعهـــا وبيعهـــا ابســتثناء بيـــع املرطبـــات واحللـــوايت  املتســوغ علـــير حيّجـــ :21الفصــل 
 واملثلجات.

ر علـــى املتســـوغ تركيـــز أيـــة لوحـــات ضـــوئية دعائيـــة أو عالمـــات إشـــهارية مبختلـــف أنواعهـــا : حيّجـــ22الفصـــل  
 ض من املصا  البلدية املختصة. بعد احلصول على ال اخيص اإلدارية الكتابية املستوجبة يف الغر  وأحجامها إالّ 

وكل خمالفة هلذا الفصل ي تب عنه آلية فسخ العقد وذلك بعد إجراء معاينة والتنبيه علـى املسـتغل ابإلزالـة وعـدم 
 اإلستجابة لذلك يف ظرف سبعة أايم من اتريخ التنبيه.

املوافقــة الكتابيــة للمصــا  البلديــة  تركيــز عالمــة إشــهارية مميــزة لنشــاط احملــل بعــد احلصــول علــى إال أنــه لــه احلــق يف
 Café Culturel El »العاليــة"  قهــى الثقــايفاملختصـة وحتمــل الالفتــة اإلســم املعــروف لألصـل التجــاري "امل

Alia » .دون سواه 

 .ر ممارسة ألعاب احلظ ابملقهىحيجّ : 23 الفصل  

 فجري ابملكرى .والتّ  يلتزم املتسوغ بعدم إدخال مواد خطرة سريعة اإللتهاب :42الفصل   

 ح ام النصو  القانونية وال تيبية املتعلقة ابلضجيج.يلتزم املتسوغ إب:52الفصل   

 تفاقية رفع الفضالت مع املصا  البلدية املختصة. إيلتزم املتسوغ إببرام  :62الفصل   

مســـؤول شخصـــيا عـــن نشـــاطه وعليـــه احلـــر  علـــى أن ال ي تـــب عـــن هـــذا النشـــاط أي  املتســـوغ :72الفصـــل  
 .إخالل ابألمن العام والصحة والسالمة والراحة العامة والذوق الثقايف العام



 ح ام:على املتسوغ إ :82الفصل 

 كامل بنود كراس الشروط. -
 عقد.جزءا ال يتجزأ من هذا ال كل تفاصيل العرض الفين املق ح والذي يعدّ  -
الشروط الصحية املنصو  عليها بكراس الشروط املتعلق ابستغالل املقـاهي مـن الصـنف األول الـواردة بقـرار  -

 . 2004سبتمرب  10من وزير الداخلية والتنمية احمللية املؤرخ يف 
 الشروط املنصو  عليها بقرار ال اتيب الصحية لبلدية املرسى اجلاري به العمل. -
 وال تيبية املتعلقة ابلنشاط احملدد بكراس الشروط وهبذا العقد.كل النصو  التشريعية  -
يف صورة خمالفة املتسوغ لبند مـن بنـود العقـد فـإن للبلديـة احلـق يف فسـخ عقـد التسـويغ مـع حفـظ  :92الفصل  
 ها يف املطالبة جبميع الغرامات الّت يفرضها القانون يف هذه احلالة.حقّ 

حمــاكم تــونس العاصــمة تكــون وحــدها  ســبة تنفيــذ بنــود هــذا العقــد فــإنّ : يف صــورة نشــوب نــزاع مبنا30الفصــل
 ة ابلنظر.خمتصّ 

 14بشــارع  العاليـة الكـائنالثقـايف   املتسـوغ حمـل خمابرتـه ابملكـرى وهـو احملـل املعـروف ابملقهـى: يعـّ  13الفصـل 
 .2016قرطاج درم   11هنج س ابون عدد  ،ح بهومبسكنه املصرّ  جانفي ابملرسى املدينة

 : حتمل مجيع مصاريف هذا العقد من اتمرب وتسجيل على املتسوغ الذي يتعهد بذلك.23الفصل 
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 قـــــــرار  

المتعلّقة بعدم إحترام الّتراتيب الصحيّةبتوظيف خطايا ماليّة على المخالفـات  ق  يتعلّ           

 خ في..............ؤرّ ــــم ......... عدد
 

 العه :رئيس بلدية املرسى ، بعد إطّ  إنّ              

ة و ــــــــمبجلّـــة اجلماعـــات احملليّ  قاملتعلّـــ  2018مـــاي  09لســـنة املـــؤرخ يف  29عـــدد األساســـي  علـــى القـــانون 
 ،(  05 مطّة عدد)  137الفصل  خاّصة

 ، 1996أفريل  18يف املؤرّخ  127عدد قرار الّ اتيب الصحّية لبلديّة املرسى وعلى    

 ق إبحداث بلدية املرسى ،املتعلّ  1912أفريل  06خ يف وعلى األمر املؤرّ    

   2019 نوفمرب 04 اإلثن اجمللس البلدي لبلديّة املرسى املنعقــدة يوم  ســــــــــإنتخاب رئيوعلى حمضـــر جلسة    

 . 2020ديسمرب 29 األربعاءوم ــاملنعقدة ي 2020لسنة اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائّية  على حمضر جلسة و

 يلـي   قــرّر مـا
 

 

 من خيالف الّشروط الصحّية املستوجبة على كلّ  ........ دينارا )...د( درهاــــــــة مالّية قـــُتوّظف خطيّ   : لالفصل األوّ 
 و اخلاّصة ابألنشطة الّتجارية أو احلرفّية أو املهنّية من حيث الّتجهيزات و فريق العمل .     

خمالفـة تتعلّـق ابلـّذبح العشـوائي لألغنـام أو  علـى كـلّ  ........ دينارا )...د( درهاــــــــة مالّية قـــُتوّظف خطيّ   :الثـّاني    الفصل
 .الّدواجن 



بعـــدم تـــوّفر الّشـــروط  خمالفـــة تتعلّـــق علـــى كـــلّ  ........ دينـــارا )...د( درهاـــــــــــة ماليّـــة قــــــُتوظّـــف خطيّ  :الثـّالـــث    الفصـــل
أو بفقـداهنا أو  -مـاتااملطـاعم و احلمّ ك –ة أو احلرفيّـة ّتجاريـالصحّية للمداخن ابحملاّلت املعّدة ملمارسة األنشـطة ال

 بوجود خلل هبا .

تركيـــز أو صـــيانة بعـــدم  خمالفـــة تتعلّـــق علـــى كـــلّ  ........ دينـــارا )...د( درهاـــــقة مالّيـــة ــــــُتوظّـــف خطيّ  :الرّابـــع    الفصـــل
 املعّدات الّضرورية لتصريف املياه املستعملة أو مياه األمطار املنحدرة من الّسطوح أو مياه املكّيف . 

 ن و رئيس فريق الشرطة البيئيّــــــــــــــــــــــــــة و رئيس مركز الّشرطة البلديّة ُمكّلفو  الكاتب العامالخامس :    الفصل

 .القرار بتطبيق هذا                 

 .نشره ابجلريدة الرمسّية للجماعات احمللّية جيري العمل هبذا القرار من اتريخ  :الّسادس    الفصل

 

 ةـــئيس البلدير                                                                                                  

 

 

 
 
 
 
 

     
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 


