
 
  

 
 



 

 الجمهورّية التونسيـــّــة                                                                                     

   و البيئة  ةؤون المحليّ ارة الش وز     

 ة المرسى  بلديّ           

 تابة المجلس ك                
 

 

 
   البلدي   جلس الجملي لجلسة الم   المحضر   

 2021في دورته اإلستثنائّية لسنة  
 2021  جانفي   18  اإلثنينالمنعقدة يوم  

 
 

 
 

 

بقصر البلدية جلسة   بعد الزوالالنصف   و  ابعة الر  على الساعة    2021  جانفي    18  اإلثننيإنعقدت يوم  
 ات دوحبضور السي  ،    رئيس البلدية،    املعز بوراوي  السيدبرائسة    2021يف دورته اإلستثنائي ة لسنة  البلدي    لساجمل
األساسي  ا يقتضيه القانون  ــــــــــة تطبيقا ملبعد توجيه إستدعاءات كتابي    ،  اآليت ذكرهم  البلدي  لساجملادة أعضاء  والس  
ايل ّ  ووفقا للنص الت   ،ة  ــــــــــــــــــــاملتعل ق مبجلة اجلماعات احمللي    2018ماي    09 يــــــــــــخ فاملـؤر    2018لسنة    29 عدد
: 

 .  إستدعاء   الموضوع :       

الّت    2021لسنة  يف دورته اإلستثنائية    البلدي  لسحلضور جلسة اجمل، أتشرف إبستدعائكم    دوبعـــــــ  
 . ( بقصر البلدية16.30) بعد الز وال  الرابعة والنصفالس اعة على  2021 جانفي  18 اإلثننييوم  ستنعقد

 السيد إلياس كشك  -
 

 

 السي دة فرايل مسرية بوزيري  -
 اآلنسة زهور قريرة   -
 السيد حممد ضياف الدريدي -    

-   

 املالي ة  ؤونمساعد رئيس البلدي ة، رئيس جلنة الش   .1
 التصر ف ،و اإلقتصادي ة و متابعة  .2

 

 ، مساعدة رئيس البلدية
 مستشارة، رئيسة دائرة البحر األزرق، 

 ، مستشار، رئيس دائرة قمرت 



  السيد حممد شراد  -  

 اآلنسة إميان الفهري -    
     

 السيدة عائشة املهريي -
 السيد رؤوف الشنويف  -

 السي دة روضة الز اوشي رزق هللا -
 

 الزلطينالسيد سليم  -
 

 السيد قيس النيقرو  -
 

 السيدة نبيلة محزة -
 

 

 

 السيد نبيل صاحب الطابع -
 

   السيدة هاجر مطري -
 

 السيدة انئلة مهامي  -
   : و تغّيب     

           
                  مىن خالصاآلنسة  -

 

                      لسيدة لطيفة التاجوريا -
 

 
 

 السيدة رمي احلشيشة   -
 
   لعي اشيالسيد فارس ا -
 

 

 

 السيد حممد الطيب املهريي   -
  

 ، مستشار، رئيس دائرة املرسى الرايض

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

 مستشارة ، رئيسة دائرة املرسى املدينة ،
 

 الطفولة والشباب والرايضة ،مستشار، رئيس جلنة 
 

    قافــــــــة و ال بيـــــــــة الفنــــــــون و الث  جلنـــــــــة ، رئيســــــــة  مستشــــــــارة
 ، عليمو الت  

 غلو الشــــــ   اإلجتماعيــــــةؤون رئــــــيس جلنــــــة الشــــــ   مستشــــــار ،
 وفاقدي السند و حاملي اإلعاقة ، 

 مستشار، رئيس جلنة النظافة والصح ة والبيئة ، 
 ألسرة ،مستشارة ، مكل فة بلجنة شؤون املرأة و ا

 

 مستشار ،

 ، ةمستشار 
 

 مستشارة.
 

 
  ،  املساعدة األوىل لرئيس البلدية

 ، ساعدة رئيس البلديةم
ــداء   ة و إســــــ ــ  ؤون اإلداريــــــ ــ  ــة الشــــــ ــة جلنــــــ ــارة ، رئيســــــ مستشــــــ

 اخلدمات و الت عاون الال مركزي ،
 
 

بــــــني  الفــــــرصوتكــــــافؤ جلنــــــة املســــــاواة مستشــــــار ، رئــــــيس 
 ،  اجلنسني

 
 

 

 بلجنة األشغال والتهيئة العمراني ة ،مكل ف  ،مستشار
 
 
 



 السي د عياض الزهار  -
 السيدة سهام عزالدين -
 السي د سليم احملرزي  -

 

 السي د أمحد ريزا   -
 

 

 السي د أيوب بن احلاج   -
                السيد حممد الت يجاين بوعزيز     -

              السيدة راقية الغريب -
-  

 السيد أمين بن مسعود  -
 السيد خالد شيبوب             -

 مستشار ،
 ، مستشارة
 مستشار ،
 ، مستشار

 
 مستشار ،
 مستشار ،

 

 ، مستشارة
 مستشار ،
 مستشار .

 

 البلدي:   لسجلسة اجمل حضركما  

 ، السيد الكاتب العام للبلدي ة  ➢

 .  اإلدراة البلدي ة ➢
 
¶  

  ، لبلدية ا  املعز بوراوي ، رئيسالّت إفتتحها السيد    2021يف دورته اإلستثنائي ة لسنة    البلدي  لس اجملإنعقدت جلسة       
 .  رة البلدي ةو اإلداالبلدي  لساجملُمــــــــرحب ا جبميع احلاضرين مـــــــــــن أعضــــــــــــاء 

تاسيدال اجللسة داعيا ال  ــــــــــدول أعمـــــــــــإستعراض املسائل املعروضة جب البلديةى السيد رئيس ـــــ  إثر ذلك ، تول           

 : داول فيها للت   البلدي لساجملادة أعضاء ّ  و الس 
I)  ّوش. ة بمنطقتي البحر األزرق وقمرت حرّ ـــ هيئة العمرانيّ تفعيل مثال الت 

 

II)   الّتضامن المدني   جمعّية" فـاقية مع  إتّ مشروع " .      
 
 
 

➢ 6 

III )    مالّية على المخالفـات المتعلّقة بعدم إحترام الّتراتيب  قرار يتعّلق بتوظيف خطايا
 الصحّية . 

  
 
 



I  )   ّوش تفعيل مثال الّتهيئة العمرانيّـــة بمنطقتي البحر األزرق وقمرت حر   : 
 

الر أي يف خصوص   إبداء  البلدي  أنظار أعضاء اجمللس  القدمية  تسوية وضعي  املعروض على  البناايت  ة 
هيئة  حيث يصعب تطبيق مثال الت  ،  (  cuf  ،cos  ،دة ) مسافة اإلرتدادية احملد  واملقامة دون إح ام املقاييس الفن  

ة  ية ومالي  من تسهيالت فن  ب متكني أصحاهبا  ا يتطل  ة م  جتماعي  بغة اإلات ذات الص  على الوضعي  العمراني ة للبلدي ة  
 . ة للبناايت موضوع الت سوية ة إحتكاري  شريطة عدم املساس حبقوق الغري وعدم مارسة عملي  

 قرار المجلس البلدي 
الت   البلدي احلاضرونداول والن  بعد  تتم    قاش، وافق أعضاء اجمللس  القدمية دراسة    على أن  البناايت  وضعي ة 

حالة    ووثيقة اإلش اك يف امللكي ة...(   cuf  ،cosمة دون إح ام املقاييس الفن ية احملد دة ) مسافة اإلرتداد،  واملقا
من اجمللس الال زمة  الض ماانت  جلنة رخص البناء من مع متكني حبالة خاص ة مبنطقّت البحر األزرق و قمرت حر وش 

. 
I I )    المدني ضامن  التّ " ة  جمعيّ   معفـاقية  إتّ مشروع "   : 

مشروع إت فاقية مع مجعي ة "الت ضامن املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إبداء الر أي يف خصوص 
ن من إستغالله  هتيئته للتمك  ة على أن تتوىل  مبقتضاها ختصيص فضاء بدائرة البحر األزرق للجمعي   يتم  املدين" 
 زة أبحدث الوسائل.للجمعية كقاعة إجتماعات وقاعة تكوين جمه   ة إىل مقر  ـــــــابإلضاف

نسيق مع اجملتمع املدين ات شباب منطقة البحر األزرق ابلت  ل يف حتديد حاجي  يتمث  علما و أن  برانمج عمل اجلمعي ة   
صت ق وقد خص  تـأطريهم ومرافقتهم بغاية احلصول على مورد رز   و  ات وسائر املواطنني حتت إشراف البلديةواجلمعي  

 . أد 215ة للغرض قدرها اجلمعية ميزاني  
 

 
 

 قرار المجلس البلدي 
 

 مت ت إاثرة التحف ظات الت الية:                  
سليم الّزلطين ، مستشار ، رئيس جلنة الّشؤون اإلجتماعّية  والّشغل و فاقدي الّسند  السي د   ➢

اجلمعي  :    وحاملي اإلعاقة لبقي    ة من مقر  خبصوص متكني  البلدية خالفا  البلداي  ابلدائرة  ت ة 
 هاهتا ومتويالهتا. كما طلب إيضاحات خبصوص أهداف اجلمعية وتوج  ،



: طلب تقدمي  الطّفولة و الّشباب و الّرايضة    ، مستشار ، رئيس جلنة  رؤوف الشنوف د  السي   ➢
من أهدافها نشر الآلئكية    ة أن  توضيحات خبصوص ما جاء على لسان أحد أعضاء اجلمعي  

 ومشاركتها يف أحداث احلوض املنجمي . 

 رأة  ـــــــــــــؤون امل ــــــ نبيلة محزة ، مستشارة ، مكّلفة بلجنة شو السي دة    رئيس البلديّةهذا ، و قد توىل  السي د          
اد جلنة العمل املش كة مع مث لي تقدمي الت وضيحات الال زمة على ضوء املعطيات الّت  توف رت عند إنعق  و األسرة 
 .  اجلمعي ة
أصوات ورفض إثنني وإحتفاظ واحد    8ة  فاقية أبغلبي  صويت ابملوافقة على إبرام اإلت  الت    ت  و بعد الت داول والن قاش ،    

  ا ــــ هل  ة ويكوناجلمعي   مرافقة  ائرة ومن أعضاء من اجمللس البلدي لتتوىل  ن من جملس الد  تكوين جلنة قيادة تتكو  ، مع  
و إعادة عرض املوضوع يف جلسة قادمة لتدارس خمرجات الد راسة الّت  ستقوم هبا اجلمعي ة    املتابعة    املراقبة و دور

 . ابإلش اك مع البلدي ة قبل اإلنطالق يف العمل 
 

III )      الّتراتيب  قرار يتعّلق بتوظيف خطايا مالّية على المخالفـات المتعلّقة بعدم إحترام
 الصحّية . 

قرار يتعل ق بتوظيف خطااي مالي ة على  املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إبداء الر أي يف خصوص    
اتيب الصحي ة .  املخالفات املتعل قة بعدم إح ام ال  

 قرار المجلس البلدي 
 

ة ومتابعة ة واإلقتصاديّ ؤون املاليّ ، مساعد رئيس البلديّة ، رئيس جلنة الشّ   إلياس كشكطالب السيد  
على أنظار   لي ة على املخالفني إىل حني عرضه تضم ن تسليط خطااي ماي ذ يإرجاء الن ظر يف القرار ال ف التصرّ 

مر ة اثنية على   اسة و إبداء الر أي و إعادة عرضهقصد الد ر   اإلقتصادي ة ومتابعة التصر فجلنة الش ؤون املالي ة و 
 بلدي يف دورة الحقة . اجمللس الأنظار 

VI )     : مختلفـات    
سليم الّزلطين ، مستشار ، رئيس جلنة الّشؤون اإلجتماعّية  والّشغل و   دم السي  تقد    على هامش اجللسة ،  

 : على الن حو الت ايل ق إبجناز مشاريع مبنطقة البحر األزرقمبق حات تتعل   فاقدي الّسند وحاملي اإلعاقة



ة ابإلضافة إىل  ائرة البلدي  لد  ل  مكتب بريد ومقر    ، مركز أمن  ،ة  قباضة بلدي    يشملب إداري  مرك  إحداث   ➢

 .2م 25.000سوق بلدي بعقار من األمالك املصادرة يقع بنهج إبن رشد وميسح 

بعد احلصول    ،  ايضةباب والر  تقدمي مطلب إىل وزارة الش  بن حيان و إبنهج جابر    يب رايضمرك  إحداث   ➢
 .  ةؤون العقاري  ولة والش  وزارة أمالك الد   موافقة مبدئي ة منعلى 

ؤون  تقدمي مطلب إىل وزارة الش    و اط"  املهندسني وحتديدا حبديقة " الشب    بناء مسجد حبي   ➢
 . الدينية

 ة. ولة ) قبالة منتزه سكرة ( كمقب زمة لتخصيص قطعة أرض على ملك الد  اذ اإلجراءات الال  إخت   ➢

 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

  



   

  



                                                 الجمهورية التونسية         
 وزارة الشؤون المحلية و البيئة        

 بلدية المرسى           
 كتابة المجلس         

 
 

ــــ   ــرار  ـــــــــــــــــــــــــــــ قـ

 الّتراتيب الصحيّة   المتعّلقة بعدم إحترام بتوظيف خطايا ماليّة على المخالفـات  ق  يتعلّ          
 خ في.............. ؤرّ ــــم   عدد ......... 

 

 العه : رئيس بلدية املرسى ، بعد إط   إن                
  ة و خاص ةـــــــــــــــمبجل ة اجلماعات احمللي   قاملتعل     2018ماي   09لسنة املؤرخ يف   29عدد األساسي   على القانون 

 ،(    05 مط ة عدد)   137الفصل  
اتيب الصحي ة لبلدي ة املرسى وعلى      ،  1996أفريل   18يف املؤر خ  127عدد قرار ال  
 ق إبحداث بلدية املرسى ،املتعل    1912أفريل   06خ يف وعلى األمر املؤر     
 .  2019 نوفمب 04  اإلثننياجمللس البلدي لبلدي ة املرسى املنعقــدة يوم  ســــــــــإنتخاب رئيوعلى حمضـــر جلسة    

     . 2020ديسمب 29 األربعاءوم ــاملنعقدة ي 2020لسنة اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائي ة  و على حمضر جلسة

 يلـي    قــرّر مـا 
 
 

 من خيالف الش روط الصحي ة املستوجبة على كل   ........ دينارا )...د( درهاــــــــة مالي ة قـــُتوظ ف خطي     :   ل الفصل األوّ 
 و اخلاص ة ابألنشطة الت جارية أو احلرفي ة أو املهني ة من حيث الت جهيزات و فريق العمل .     

خمالفة تتعل ق ابلذ بح العشوائي لألغنام  على كل   ........ دينارا )...د( درهاــــــــــــــــة مالي ة قــــــُتوظ ف خطي     :الثـّاني    الفصل 
 .أو الد واجن 

ـــــــُتوظ ف خطي    :الثـّالث    الفصل  ـــــ ـــــــة مالي ة قـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ بعدم توف ر الش روط  خمالفة تتعل ق على كل   ........ دينارا )...د( درهاـــ
أو بفقداهنا أو   -مات ااملطاعم و احلم  ك  –ة أو احلرفي ة  ت جاريالصـحي ة للمداخن ابحملال ت املعد ة ملمارسـة األنشـطة ال

 بوجود خلل هبا .
تركيز أو صيانة املعد ات بعدم   خمالفة تتعل ق على كل   ........ دينارا )...د( درهاــة مالي ة قـــُتوظ ف خطي    :الرّابع    الفصل 

 الض رورية لتصريف املياه املستعملة أو مياه األمطار املنحدرة من الس طوح أو مياه املكي ف . 
 ن و رئيس فريق الشرطة البيئي ــــــــــــــــــــــــــة و رئيس مركز الش رطة البلدي ة ُمكل فو  الكاتب العامالخامس :    الفصل

 .بتطبيق هذا القرار                 
 

 .نشره ابجلريدة الرمسي ة للجماعات احمللي ة جيري العمل هبذا القرار من اتريخ  :الّسادس    الفصل

 ة ـــ ئيس البلدي ر                                                                                                   
 


