
         

 

 
 
 
 
 



 الجمهورّية التونسيـــّــة                                                                                           

   و البيئة  ةارة الشؤون المحليّ وز     

 ة المرسى  بلديّ           

 تابة المجلس ك                
 

 

   البلدي   جلس الجملي لجلسة الم   المحضر   
 2021في دورته العادية األولى لسنة  

 2021مارس      11الخميس  المنعقدة يوم  
 

 

 
 

 

اجمللس البلدي  بقصر البلدية جلسة    بعد الزوال  رّابعةالعلى الساعة    2021مارس      11  اخلميسإنعقدت يوم  
ادة أعضاء والسّ   ات دوحبضور السيّ ، رئيس البلدية،   املعز بوراوي  برائسة السيد  2021يف دورته العادية األوىل لسنة  

لسنة    29 األساسي عددا يقتضيه القانون  ــــــــــة تطبيقا ملبعد توجيه إستدعاءات كتابيّ    ،  اآليت ذكرهم   اجمللس البلدي
 ايل :ّّ ووفقا للنص الت ،ة ــــــــــــــــــــاملتعّلق مبجلة اجلماعات احملليّ  2018ماي  09 يــــــــــــخ فاملـؤرّ  2018

 .  إستدعاء   الموضوع :       

يف دورته العادية األوىل    البلدي لسإبستدعائكم حلضور جلسة اجمل يتشّرف السّيد رئيس البلديّة  ،  وبعـــــــد  
 .  ( بقصر البلدية16.00)بعد الّزوال  الرابعة الّساعةعلى  2021مارس    11اخلميس يوم الّّت ستنعقد     2021لسنة 

 

 اآلنسة مىن خالص            املساعدة األوىل لرئيس البلدية،  -

                                    مساعدة رئيس البلدية ،    السيدة فرايل مسرية بوزيري     - 

 مستشارة ، رئيسة دائرة البحر األزرق ،              زهور قريرة اآلنسة  -  
 مستشار، رئيس دائرة املرسى الرايض ،             السيد حممد شراد   -

 مستشارة ، رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة املفتوحة ،             إميان الفهري  اآلنسة -   
 رئيسة دائرة  سيدي داود ،   

 مستشارة ، رئيسة دائرة املرسى املدينة ،   املهيــــريعائشة  السيدة -
 والتعاون الالّمركزي،   الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات  مستشارة ، رئيسة جلنة        السيدة رمي احلشيشة -

 رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة ،   مستشار، ،     السيد رؤوف الشّنويف         -



 مستشار، رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة ،             السيد قيس النيقرو              -
 مستشارة، رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم ، السيدة روضة الزاوشي رزق هللا   -
وحاملي               ماعية والشغل وفاقدي السندلّشؤون اإلجتمستشار، رئيس جلنة ا    السيد سليم الزلطن  -

 اإلعاقة ،          
 مستشارة، مكّلفة بلجنة شؤون املرأة واألسرة ،               السيدة نبيلة محزة  -

 مستشار،          السيد أمحد ريزا               -
 مستشار،                السيد خالد شيبوب  -
 مستشار ،        السيد حممد الّتيجاين بوعزيز -

 مستشار،    السيد حممد نبيل صاحب الطّابع -
 مستشارة ،      السيدة سهام عز الّدين          -
 مستشارة.         السيدة انئلة اهلمامي   -

 

   :  تغّيب و 
و متابعة    مساعد رئيس البلديّة، رئيس جلنة الّشؤون املالّية و اإلقتصاديّة        السيد إلياس كشك          -   

 التصّرف ، 
   السيدة لطيفة التاجوري           مساعدة رئيس البلدية،  -
            مستشار، رئيس دائرة قمرت ،  السيد حممد ضياف الدريدي     -

 مستشار، رئيس جلنة املساواة وتكافؤ الفرص بني اجلنسني ،               العّياشيالسيد فارس  -
 مستشار، مكلف بلجنة األشغال والتهيئة العمرانية ،  السيد حمّمد الطيب املهريي       -
 مستشار ،               السيد عياض الزهار -

 السيد سليم احملرزي              مستشار ،  -
 أيّوب بن احلاج           مستشار ، السيد  -
 مستشار،     السيد أمين بن مسعود  -
 ، آلنسة راقية الغريب               مستشارة ا -
 . مستشارة    السيدة هاجر مطري             -
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اجللسة:    حضركما 
 السيد الكاتب العام ،   •
 كتابة اجمللس،  •

 مواطنون.  •

  ، لبلدية ا  املعز بوراوي ، رئيس الّت إفتتحها السيد    2021يف دورته العادية األوىل لسنة    اجمللس البلديإنعقدت جلسة           
 اجمللس البلدي . ُمــــــــرحّبا جبميع احلاضرين مـــــــــــن أعضــــــــــــاء 

 تاسيددول أعمال اجللسة داعيا الّ ـــــــــــروضة جبإستعراض املسائل املع البلديةى السيد رئيس ـّــــ إثر ذلك ، تول         

 : داول فيها للتّ  البلدي لساجملو السادة أعضاء  
 

 

I)  : لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف 
 . (2021و  2020التنقيح التكميلي األّول ) العنوان الثاين من ميزانية مشروع  (1
 .املّرقمةاإلشهار ابلطرقات  (2

 . مراجعة السعر اإلفتتاحي للزمة اإلشهار  (3
   هيكل خفيف.من تركيز  9رقم  الوطنيةمتكني أصحاب حمالت بيع السيارات ابلطريق  (4
 كراء مآوي وسط املدينة وابملنطقة السياحية . (5
 كراء املأوى اخلاصّ  ابلسوق البلدي .  (6
 ابملنطقة البلدية .  والنظافة العاّمةقرار حول ضبط اخلطااي اإلدارية ملخالفة تراتيب حفظ الصحة  (7

(II     اإلدارية وإسداء الخدمات والتعاون الالمركزي لجنة الشؤون : 

 تنقيح التنظيم اهليكلي.   ( 1
 تنقيح قرار جمموع األعوان.  (2
I(II    : لجنة الشؤون االجتماعية والشغل وفـاقدي السند وحاملي اإلعاقة 
ابن اهليثم  لبناء مسجد يتوسط حديقة   2م 1500اىل   2م 300ختصيص قطعة أرض مساحتها بني    ( 1

 . حبي املهندسني 
 ( هتيئة حديقة ابن اهليثم حبي املهندسني . 2
 مقربة. ( ختصيص أرض مقابل " منتزه سكرة " إلحداث  3
 2م 2500( التنسيق إلحداث مركب إداري شامل وسوق بلدي على األمالك املصادرة مبساحة قدرها 4



تطل على هنج جابر ابن حيان إلجناز مشروع مركب رايضي  2م 2600( ختصيص أرض مبساحة 5
 ابلتنسيق مع وزاريت أمالك الدولة والشؤون العقارية والشباب والرايضة.  

 ي  إدار ( تنفيذ حكم 6
 

(IV   : مختلفـات 
 تغيري صبغة عقار اتبع للشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية.   ❖
 عرض حول منظومة رقمية مّوجهة للمواطن. ❖

II )   لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات والتعاون الالمركزي  : 

 تنقيح التنظيم الهيكلي :    (  1
تنقيح            على  املوافقة  البلدي  اجمللس  أعضاء  أنظار  على  اهليكلياملعروض  للوثيقة   التنظيم  وفقا  املرسى  لبلدية 

 املصاحبة . 

 

 قرار المجلس البلدي 

 التنظيم اهليكلي لبلدية املرسى. أعضاء اجمللس البلدي على تنقيح صادق ،  بعد التداول والنقاش  

 

 

 

 

 

 

 



 قرار مجموع األعوان :  تنقيح   (2
 

  11بتاريخ        2120املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املوافقة على تنقيح قرار جمموع األعوان عدد          
 وذلك إبضافة رتبة " مستشار املصاحل العمومية .   2020نوفمرب 

 قرار المجلس البلدي 
    

بتاريخ         2120على تنقيح قرار جمموع األعوان عدد صادق أعضاء اجمللس البلدي ، بعد التداول والنقاش 
 وذلك إبضافة رتبة " مستشار املصاحل العمومية .   2020نوفمرب   11

 

I(II   جتماعية والشغل وفـاقدي السند وحاملي اإلعاقة :  لجنة الشؤون اإل 
ابن الهيثم  مسجد يتوسط حديقة    لبناء   2م 1500الى    2م 300تخصيص قطعة أرض مساحتها بين    ( 1

 : بحي المهندسين  

 قرار المجلس البلدي 
 

احلاضرون إرجاء النظر يف املوضوع إىل حني عقد جلسة   قّرر أعضاء اجمللس البلديبعد التداول والنقاش ،  
 . لدارسة وتقدمي مقرتح يف الغرض يّتم عرضه الحقا على أنظار اجمللس البلدي

 حديقة ابن الهيثم بحي المهندسين : تهيئة  ( 2

 قرار المجلس البلدي 
النظر يف املوضوع إىل حني عقد جلسة  قّرر أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون إرجاء  بعد التداول والنقاش ،          

 لدارسة وتقدمي مقرتح يف الغرض يّتم عرضه الحقا على أنظار اجمللس البلدي. 
 : تخصيص أرض مقـابل " منتزه سكرة " إلحداث مقبرة (3

 
 قرار المجلس البلدي 

املوضوع إىل حني عقد جلسة قّرر أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون إرجاء النظر يف  بعد التداول والنقاش ،            
 لدارسة وتقدمي مقرتح يف الغرض يّتم عرضه الحقا على أنظار اجمللس البلدي. 

 



 2500  التنسيق إلحداث مركب إداري شامل وسوق بلدي على األمالك المصادرة بمساحة قدرها  (4
 :    2م

 قرار المجلس البلدي 
 

احلاضرون إرجاء النظر يف املوضوع إىل حني عقد جلسة قّرر أعضاء اجمللس البلدي  بعد التداول والنقاش ،  
 لدارسة وتقدمي مقرتح يف الغرض يّتم عرضه الحقا على أنظار اجمللس البلدي. 

 

تطل على نهج جابر ابن حيان إلنجاز مشروع مركب رياضي    2م   2600تخصيص أرض بمساحة   (5
 :   والشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارتي أمالك الدولة والشؤون العقـارية  

 قرار المجلس البلدي 
 قّرر أعضاء اجمللس البلدي عرض املوضوع على أنظار اجمللس اجلهوي. عد التداول والنقاش ، ب            

 تنفيذ حكم إداري :   (6
 

 22       عن احملكمة اإلدارية بتاريخحكم صادر املعروض على أنظار اجمللس البلدي املوافقة على تنفيذ         
 77815موضوع الرسم العقاري عدد  ابلتعويض هلا عن أرضهاالبحري لفائدة السيدة زهرة  2016ديسمرب 
 تونس. 

 قرار المجلس البلدي 
 

حكم صادر عن احملكمة اإلدارية  تنفيذ  احلاضرون على أعضاء اجمللس البلدي  صادقبعد التداول والنقاش ،       
لفائدة السيدة زهرة البحري ابلتعويض هلا عن أرضها موضوع الرسم العقاري عدد  2016ديسمرب  22 بتاريخ 

  .   2022على  ميزانية سنة تونس  77815



I)   واإلقتصادية ومتابعة التصرف : لجنة الشؤون المالية 
 ( : 2021و    2020التنقيح التكميلي األّول ) العنوان الثاني من ميزانية    مشروع  (1

 .2020فقات ميزانية البلدية لسنة  تنقيح موارد و ن مشروع وافقة على إجراء املعروض على أنظار املكتب البلدي امل ➢
 

 مفصلة كما يلي :  د  50.000,000  أي بتنقيح قدره د  36.143.812,228 اىل د  36.093.812,288 ابلزايدة من 2020 تنقح  موارد ميزانية سنة : الفصل األول •
2)  

 

بالنقص   مبلغ التنقيح التقديرات المصادق عليها  الموارد المشمولة بالتنقيح §§ § ف  ص ج  الباب ع  التقديرات النهائية  

 22.161.000.000 /  22.161.000.000 موارد العنوان األول        1

 972.348,627 50.000,000 922.348,627 االعتمادات المحالة الجزء الخامس  / / 00510  11  2

مجموع موارد العنوان الثاني الجزء         

 الثالث الجزء الرابع 
13.010.463,601  13.010.463,601 

 13.932.812,228 50.000,000 13.932.812,228 مجموع موارد العنوان الثاني        

 36.143.812,228 50.000,000 36.093.812,228 مجموع الموارد البلدية        



 كما يلي: مبينة   د 50.000,000 قدره بتنقيحأي  د 36.143.812,228 إىل د 36.093.812,228 منابلزايدة  2020 نفقات ميزانية البلدية لسنة  تنقح :  الفصل الثاني * 

 

 

 

 الموارد المشمولة بالتنقيح  §§ § ف  ق ج الباب  ع
 التقديرات النهائية  مبلغ التنقيح  التقديرات المصادق عليها 

 دفعا  دفعا  دفعا 

نفقات العنوان الثاني الجزء الثالثجملة         1  .148,60164214.   .148,60164214.  

 523.000,000  523.000,000 نفقات العنوان الثاني الجزء الرابع        2

 15.165.148,601  15.165.148,601   الجزء الثالث والرابعجملة نفقات        2

المحالةنفقات الجزء الخامس االعتمادات        2  922.348,627 50.000,000 72.348,6279  

ت مختلفة ذات صبغة  محلية قانف 000 0001 00510  11 90 2  593.488,729 50.000,000 643.488,729 

 218.205,221  218.205,221 بقية االعتمادات المحالة بدون تغيير        

2.348,62779 50.000,000 922.348,627 جملة نفقات العنوان الثاني الجزء الثالث       2  

.497,22813716. 50.000,000 16.087.497,228 نفقات العنوان الثاني الجزء الرابع       2  

.812,22814336. 50.000,000 36.093.812,228   الجزء الثالث والرابعجملة نفقات           

           



 رأي المكتب البلدي 

 ُمفّصلة كما يلي  :    2020تنقيح موارد  ونفقات ميزانية البلدية  لسنة مشروع بعد النقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي على إجراء             

 

 مفصلة كما يلي :  د  50.000,000 أي بتنقيح قدره  د36.143.812,228 اىلد  36.093.812,288 ابلزايدة من  2020 تنقح موارد ميزانية سنة الفصل األول : 
3)  

 

بالنقص   مبلغ التنقيح التقديرات المصادق عليها  الموارد المشمولة بالتنقيح §§ § ف  ص ج  الباب ع  التقديرات النهائية  

 22.161.000.000 /  22.161.000.000 موارد العنوان األول        1

 972.348,627 50.000,000 922.348,627 االعتمادات المحالة الجزء الخامس  / / 00510  11  2

مجموع موارد العنوان الثاني الجزء         

 الثالث الجزء الرابع 
13.010.463,601  13.010.463,601 

 13.932.812,228 50.000,000 13.932.812,228 مجموع موارد العنوان الثاني        

 36.143.812,228 50.000,000 36.093.812,228 مجموع الموارد البلدية        



 مبينة كما يلي:    د  50.000,000  قدره  بتنقيحأي  د    36.143.812,228  إىل  د  36.093.812,228  منابلزايدة    2020  نفقات ميزانية البلدية لسنة  تنقح   الفصل الثاني : * 

 . 2021مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية األوىل لسنة                                           

 

 الموارد المشمولة بالتنقيح  §§ § ف  ق ج الباب  ع
 التقديرات النهائية  مبلغ التنقيح  التقديرات المصادق عليها 

 دفعا  دفعا  دفعا 

.148,60164214. جملة نفقات العنوان الثاني الجزء الثالث       1   .148,60164214.  

 523.000,000  523.000,000 نفقات العنوان الثاني الجزء الرابع        2

 15.165.148,601  15.165.148,601   الجزء الثالث والرابعجملة نفقات        2

72.348,6279 50.000,000 922.348,627 نفقات الجزء الخامس االعتمادات المحالة       2  

مختلفة ذات صبغة  محلية ت قانف 000 0001 00510  11 90 2  593.488,729 50.000,000 643.488,729 

 218.205,221  218.205,221 بقية االعتمادات المحالة بدون تغيير        

2.348,62779 50.000,000 922.348,627 جملة نفقات العنوان الثاني الجزء الثالث       2  

الرابعنفقات العنوان الثاني الجزء         2  16.087.497,228 50.000,000 .497,22813716.  

.812,22814336. 50.000,000 36.093.812,228   الجزء الثالث والرابعجملة نفقات           

           



 البلدي   قرار المجلس  

 ُمفّصلة كما يلي  :    2020تنقيح موارد ونفقات ميزانية البلدية لسنة مشروع البلدي على إجراء  اجمللسأعضاء  صادقبعد النقاش ،              

 

 مفصلة كما يلي :  د  50.000,000 أي بتنقيح قدره  د36.143.812,228 اىلد  36.093.812,288 ابلزايدة من  2020 تنقح موارد ميزانية سنة الفصل األول : 
1)  

 

بالنقص   مبلغ التنقيح التقديرات المصادق عليها  الموارد المشمولة بالتنقيح §§ § ف  ص ج  الباب ع  التقديرات النهائية  

 22.161.000.000 /  22.161.000.000 موارد العنوان األول        1

 972.348,627 50.000,000 922.348,627 االعتمادات المحالة الجزء الخامس  / / 00510  11  2

مجموع موارد العنوان الثاني الجزء         

 الثالث الجزء الرابع 
13.010.463,601  13.010.463,601 

 13.932.812,228 50.000,000 13.932.812,228 مجموع موارد العنوان الثاني        

 36.143.812,228 50.000,000 36.093.812,228 مجموع الموارد البلدية        



 مبينة كما يلي:    د  50.000,000  قدره  بتنقيحأي  د    36.143.812,228  إىل  د  36.093.812,228  منابلزايدة    2020  نفقات ميزانية البلدية لسنة  تنقح   الفصل الثاني : * 

 وفّوض اجمللس لرئيسه إختاذ اإلجراءات الاّلزمة يف الغرض.                                               

 

 الموارد المشمولة بالتنقيح  §§ § ف  ق ج الباب  ع
 التقديرات النهائية  مبلغ التنقيح  التقديرات المصادق عليها 

 دفعا  دفعا  دفعا 

.148,60164214. جملة نفقات العنوان الثاني الجزء الثالث       1   .148,60164214.  

 523.000,000  523.000,000 نفقات العنوان الثاني الجزء الرابع        2

 15.165.148,601  15.165.148,601   الجزء الثالث والرابعجملة نفقات        2

72.348,6279 50.000,000 922.348,627 نفقات الجزء الخامس االعتمادات المحالة       2  

ت مختلفة ذات صبغة  محلية قانف 000 0001 00510  11 90 2  593.488,729 50.000,000 643.488,729 

 218.205,221  218.205,221 بقية االعتمادات المحالة بدون تغيير        

2.348,62779 50.000,000 922.348,627 جملة نفقات العنوان الثاني الجزء الثالث       2  

.497,22813716. 50.000,000 16.087.497,228 نفقات العنوان الثاني الجزء الرابع       2  

.812,22814336. 50.000,000 36.093.812,228   الجزء الثالث والرابعجملة نفقات           

           



 

 . 2021فقات ميزانية البلدية لسنة تنقيح موارد و نمشروع وافقة على إجراء املكتب البلدي املأعضاء املعروض على أنظار  ➢
 مفصلة كما يلي : د  1.145.981,289أي بتنقيح قدره د  39.270.257,381إلى د  40.416.238,670بالنقص من   2021تنقح موارد ميزانية سنة  :  الفصل األول •

بالنقص   مبلغ التنقيح التقديرات المصادق عليها  الموارد المشمولة بالتنقيح §§ § ف  ص ج  الباب ع  التقديرات النهائية  

العنوان األول موارد        1  23.029.307,000  23.029.307,000 

موارد السنة الجزء الثالث الصنف  / / 07001 7 3 0 2

 السابع

2.492.000,000  2.492.000,000 

موارد السنة الجزء الثالث الصنف  / / 08001 7 3 0 2

 الثامن مدخرات وموارد مختلفة 

10.594.409,183 1.145.981,289 9.448.427,894 

 موارد السنة الجزء الرابع / / 09001 9 4 0 2

 ) قروض( 

2.370.000,000 / 2.370.000,000 

مجموع : موارد العنوان الثاني         

 الجزء الثالث والجزء الرابع 

16.456.409,183 1.145.981,289 15.310.427,894 

 930.523,487  930.523,487 االعتمادات المحالة الجزء الخامس       

 مجموع موارد العنوان الثاني       

 الجزء الخامس االعتمادات المحالة

930.522,487  930.522,487 

 16.240.950,381 1.145.981,289 17.386.931,670 مجموع موارد العنوان الثاني       

 39.270.257,381 1.145.981,289 40.416.238,670 مجموع موارد البلدية       

 



 د مبينة كما يلي :  1.145.981,289أي بتنقيح قدره  د 39.270.257,381إلى د   40.416.238,670بالنقصان من  2021تنقح نفقات ميزانية   الفصل الثاني : •

 النفقات المشمولة بالتنقيح  §§  § ف  ص  ج الباب  ع
 التقديرات النهائية  مبلغ التنقيح بالنقصان  التقديرات المصادق عليها 

 دفعا  دفعا  دفعا  

 22.020.148,000  22.020.148,000 نفقات العنوان األول         1

 270.000,000 100.000,000 370.000,000 البنايات اإلدارية أشغال الصيانة والتعهد  001  0006 06603 - 3 00 2

 150.000,000 50.000,000 200.000,000 وسائل النقل  001  0001 06608 - 3 00 2

 3.759.432,411 320.567,589 4.080.000,000 تعبيد الطرقات  001  0002 06613    2

 800.000,000 50.000,000 850.000,000 أشغال الصيانة والطرقات  001  0003 06613 - 3 00 2

 461.112,398 490.535,491 951.647,889 عمليات التهيئة والتهذيب األخرى  000  0006 06614 - 3 00 2

العمومية تهيئة الحدائق  001  0001 06615 - 3 00 2  250.000,000 50.000,000 200.000,000 

 300.000,000 50.000,000 350.000,000 تجميل مداخل المدن  001  0003 06615 - 3 00 2

 165.121,795 34.878,209 200.000,000 تهيئة المساحات الخضراء  001  0004 06615 - 3 00 2

تغيير بقية اعتمادات الجزء الثالث بدون         2  9.421.920,294  9.421.920,294 

 15.527.586,894 1.145.981,289 16.673.568,183 جملة نفقات العنوان الثاني الجزء الثالث :         

 792.000,000  792.000,000 نفقات العنوان الثاني الجزء الرابع         

 16.319.586,894 1.145.981,289 17.465.568,183 جملة نفقات الجزء الثالث والرابع        

 



 

 

ة بالتنقيح لالمشمو  النفقات  §§ § ف  ص  ج الباب  ع  
 التقديرات النهائية  مبلغ التنقيح  التقديرات المصادق عليها 

 دفعا  دفعا  دفعا 

 930.522,487  930.522,487 نفقات الجزء الخامس االعتمادات المحالة       

االعجتجمجججادات           : الجخجججامجس  الجججزء  نجفجقجججات  مجججمجوع 

 المحالة

930.522,487  930.522,487 

 17.250.109,381 1.145.981,289 18.396.090,670 مجموع نفقات العنوان الثاني       

 39.270.257,381 1.145.981,289 40.416.238,670 مجموع نفقات الميزانية         

 

 رأي المكتب البلدي 

 ُمفّصلة كما يلي  :    2021تنقيح موارد  ونفقات ميزانية البلدية  لسنة مشروع بعد النقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي على إجراء             

 

 

 

 



 مفصلة كما يلي :  د 1.145.981,289د أي بتنقيح قدره  39.270.257,381إلى  د40.416.238,670بالنقص من   2021تنقح موارد ميزانية سنة  الفصل األول : •

بالنقص   مبلغ التنقيح التقديرات المصادق عليها  الموارد المشمولة بالتنقيح §§ § ف  ص ج  الباب ع  التقديرات النهائية  

 23.029.307,000  23.029.307,000 موارد العنوان األول        1

الجزء الثالث الصنف موارد السنة  / / 07001 7 3 0 2

 السابع

2.492.000,000  2.492.000,000 

موارد السنة الجزء الثالث الصنف  / / 08001 7 3 0 2

 الثامن مدخرات وموارد مختلفة 

10.594.409,183 1.145.981,289 9.448.427,894 

 موارد السنة الجزء الرابع / / 09001 9 4 0 2

 ) قروض( 

2.370.000,000 / 2.370.000,000 

مجموع : موارد العنوان الثاني         

 الجزء الثالث والجزء الرابع 

16.456.409,183 1.145.981,289 15.310.427,894 

 930.523,487  930.523,487 االعتمادات المحالة الجزء الخامس       

 مجموع موارد العنوان الثاني       

المحالةالجزء الخامس االعتمادات   

930.522,487  930.522,487 

 16.240.950,381 1.145.981,289 17.386.931,670 مجموع موارد العنوان الثاني       

 39.270.257,381 1.145.981,289 40.416.238,670 مجموع موارد البلدية       

 

 

 

 



 مبينة كما يلي :   د 1.145.981,289أي بتنقيح قدره   د39.270.257,381إلى   د40.416.238,670بالنقصان من  2021تنقح نفقات ميزانية  الفصل الثاني  : •

  ع

 

 النفقات المشمولة بالتنقيح  §§  § ف  ص  ج
 التقديرات النهائية  مبلغ التنقيح بالنقصان  التقديرات المصادق عليها 

 دفعا  دفعا  دفعا  

 22.020.148,000  22.020.148,000 نفقات العنوان األول         1

 270.000,000 100.000,000 370.000,000 البنايات اإلدارية أشغال الصيانة والتعهد  001  0006 06603 - 3 00 2

 150.000,000 50.000,000 200.000,000 وسائل النقل  001  0001 06608 - 3 00 2

 3.759.432,411 320.567,589 4.080.000,000 تعبيد الطرقات  001  0002 06613    2

 800.000,000 50.000,000 850.000,000 أشغال الصيانة والطرقات  001  0003 06613 - 3 00 2

 461.112,398 490.535,491 951.647,889 عمليات التهيئة والتهذيب األخرى  000  0006 06614 - 3 00 2

الحدائق العمومية تهيئة  001  0001 06615 - 3 00 2  250.000,000 50.000,000 200.000,000 

 300.000,000 50.000,000 350.000,000 تجميل مداخل المدن  001  0003 06615 - 3 00 2

 165.121,795 34.878,209 200.000,000 تهيئة المساحات الخضراء  001  0004 06615 - 3 00 2

الثالث بدون تغيير بقية اعتمادات الجزء         2  9.421.920,294  9.421.920,294 

 15.527.586,894 1.145.981,289 16.673.568,183 جملة نفقات العنوان الثاني الجزء الثالث :         

 792.000,000  792.000,000 نفقات العنوان الثاني الجزء الرابع         

 16.319.586,894 1.145.981,289 17.465.568,183 جملة نفقات الجزء الثالث والرابع        

 



 

 

ة بالتنقيح لالمشمو  النفقات  §§ § ف  ص  ج الباب  ع  
 التقديرات النهائية  مبلغ التنقيح  التقديرات المصادق عليها 

 دفعا  دفعا  دفعا 

 930.522,487  930.522,487 نفقات الجزء الخامس االعتمادات المحالة       

االعجتجمجججادات           : الجخجججامجس  الجججزء  نجفجقجججات  مجججمجوع 

 المحالة

930.522,487  930.522,487 

 17.250.109,381 1.145.981,289 18.396.090,670 مجموع نفقات العنوان الثاني       

 39.270.257,381 1.145.981,289 40.416.238,670 مجموع نفقات الميزانية         

         

 . 2021مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية األوىل لسنة                                

   

 

 

 



 قرار المجلس البلدي  

 ُمفّصلة كما يلي  :    2021تنقيح موارد  ونفقات ميزانية البلدية  لسنة مشروع البلدي على إجراء  اجمللسأعضاء  صادق  بعد النقاش ،              

 مفصلة كما يلي :  د 1.145.981,289د أي بتنقيح قدره  39.270.257,381إلى  د40.416.238,670بالنقص من   2021تنقح موارد ميزانية سنة  الفصل األول : •

بالتنقيحالموارد المشمولة  §§ § ف  ص ج  الباب ع بالنقص   مبلغ التنقيح التقديرات المصادق عليها    التقديرات النهائية  

 23.029.307,000  23.029.307,000 موارد العنوان األول        1

موارد السنة الجزء الثالث الصنف  / / 07001 7 3 0 2

 السابع

2.492.000,000  2.492.000,000 

موارد السنة الجزء الثالث الصنف  / / 08001 7 3 0 2

 الثامن مدخرات وموارد مختلفة 

10.594.409,183 1.145.981,289 9.448.427,894 

 موارد السنة الجزء الرابع / / 09001 9 4 0 2

 ) قروض( 

2.370.000,000 / 2.370.000,000 

مجموع : موارد العنوان الثاني         

 الجزء الثالث والجزء الرابع 

16.456.409,183 1.145.981,289 15.310.427,894 

 930.523,487  930.523,487 االعتمادات المحالة الجزء الخامس       

 مجموع موارد العنوان الثاني       

 الجزء الخامس االعتمادات المحالة

930.522,487  930.522,487 

 16.240.950,381 1.145.981,289 17.386.931,670 مجموع موارد العنوان الثاني       

 39.270.257,381 1.145.981,289 40.416.238,670 مجموع موارد البلدية       

 



 مبينة كما يلي :   د 1.145.981,289أي بتنقيح قدره   د39.270.257,381إلى   د40.416.238,670بالنقصان من  2021تنقح نفقات ميزانية  الفصل الثاني  : •

  ع

 

 النفقات المشمولة بالتنقيح  §§  § ف  ص  ج
 التقديرات النهائية  مبلغ التنقيح بالنقصان  التقديرات المصادق عليها 

 دفعا  دفعا  دفعا  

 22.020.148,000  22.020.148,000 نفقات العنوان األول         1

اإلدارية أشغال الصيانة والتعهد البنايات  001  0006 06603 - 3 00 2  370.000,000 100.000,000 270.000,000 

 150.000,000 50.000,000 200.000,000 وسائل النقل  001  0001 06608 - 3 00 2

 3.759.432,411 320.567,589 4.080.000,000 تعبيد الطرقات  001  0002 06613    2

الصيانة والطرقات أشغال  001  0003 06613 - 3 00 2  850.000,000 50.000,000 800.000,000 

 461.112,398 490.535,491 951.647,889 عمليات التهيئة والتهذيب األخرى  000  0006 06614 - 3 00 2

 200.000,000 50.000,000 250.000,000 تهيئة الحدائق العمومية  001  0001 06615 - 3 00 2

 300.000,000 50.000,000 350.000,000 تجميل مداخل المدن  001  0003 06615 - 3 00 2

 165.121,795 34.878,209 200.000,000 تهيئة المساحات الخضراء  001  0004 06615 - 3 00 2

 9.421.920,294  9.421.920,294 بقية اعتمادات الجزء الثالث بدون تغيير         2

الثاني الجزء الثالث : جملة نفقات العنوان            16.673.568,183 1.145.981,289 15.527.586,894 

 792.000,000  792.000,000 نفقات العنوان الثاني الجزء الرابع         

 16.319.586,894 1.145.981,289 17.465.568,183 جملة نفقات الجزء الثالث والرابع        

 



 

ة بالتنقيح لالمشمو  النفقات  §§ § ف  ص  ج الباب  ع  
 التقديرات النهائية  مبلغ التنقيح  التقديرات المصادق عليها 

 دفعا  دفعا  دفعا 

 930.522,487  930.522,487 نفقات الجزء الخامس االعتمادات المحالة       

االعجتجمجججادات           : الجخجججامجس  الجججزء  نجفجقجججات  مجججمجوع 

 المحالة

930.522,487  930.522,487 

 17.250.109,381 1.145.981,289 18.396.090,670 مجموع نفقات العنوان الثاني       

 39.270.257,381 1.145.981,289 40.416.238,670 مجموع نفقات الميزانية         

         

 وفّوض اجمللس لرئيسه إختاذ اإلجراءات الاّلزمة يف الغرض.                                               

 

 

 

 

 



 

 :   مة المرقّ رقـات  اإلشهار بالطّ  (2

املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء الرأي يف خصوص إعتماد كّل طريق مرّقمة مبثابة              
وذلك للتسهيل على أصحاب شركات اإلشهار    ،  الطريق السياحية وطريق سكرة كمنطقةو   ،( GP9-GP10)     منطقة

 .للمشاركة يف لزمة اإلشهار

 رأي المكتب البلدي 
 

هناك  املوازنة يف تقسيم الطرقات املرقمة لتكون  مراعاةأعضاء املكتب البلدي  قّرربعد النقاش والتداول، 
 اإلشهار املشاركة يف لزمة اإلشهار.  شركات لتسهيل على أصحاب اأكثر جدوى يف طلب العروض و 

 .   2021ة مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية األوىل لسن         

 قرار المجلس البلدي  

على املوازنة يف تقسيم الطرقات املرقمة لتكون  احلاضرون وافق أعضاء اجمللس البلدي  ، بعد التداول والنقاش
 هناك أكثر جدوى يف طلب العروض والتسهيل على أصحاب شركات اإلشهار املشاركة يف لزمة اإلشهار. 

 : للزمة اإلشهار  مراجعة السعر اإلفتتاحي   ( 3 
 

املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء الرأي يف خصوص مراجعة السعر اإلفتتاحي للزمة اإلشهار،         
 العروض . طلب بسبب غياب اإلقبال على املشاركة يف .دأ250إىل   د. أ  300ابلتخفيض فيه من  وذلك 

 
 رأي المكتب البلدي 

 

مراجعة السعر اإلفتتاحي للزمة اإلشهار   إعتمادعلى أعضاء املكتب البلدي  وافق ،  والتداولبعد النقاش          
    نتج عنها غياب اإلقبال على املشاركة يف الّت    روانو بسبب جائحة ك .دأ250إىل  أ.د  300ابلتخفيض فيه من 

 طلب العروض .
 .   2021مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية األوىل لسنة            

 



 قرار المجلس البلدي  
إعتماد مراجعة السعر اإلفتتاحي للزمة  علىاحلاضرون  البلدي اجمللسبعد النقاش والتداول ، وافق  أعضاء          

بسبب جائحة كوروان  الّت نتج عنها غياب اإلقبال على املشاركة   .دأ250إىل  أ.د  300اإلشهار ابلتخفيض فيه من 
 طلب العروض .    يف 

 

 

هيكل خفيف بالمساحة  من تركيز  9رقم    الوطنية تمكين أصحاب محالت بيع السيارات بالطريق    ( 4

  : المرّخص في إستغاللها  

املعروض على أنظار املكتب البلدي إبداء الرأي يف خصوص متكني أصحاب حمالت بيع السيارات   
املناخية، مع   من العواملحلماية السيارات املعروضة للبيع   خفيفهيكل من تركيز   9رقم  الوطنية  ابلطريق 

 .شهرا   12  إلزامهم بدفع كامل املعلوم السنوي على مّدة
 رأي المكتب البلدي 

 
أصحاب حمالت بيع السيارات ابلطريق الوطنية رقم  بعد النقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي على متكني 

تقن يف  ملف مع مطالبتهم بتقدميالعوامل املناخية،  منمن تركيز هيكل خفيف حلماية السيارات املعروضة للبيع  9
 الغرض.
 .   2021  البلدي يف دورته العادية األوىل لسنةمع عرض املوضوع على أنظار اجمللس              

 قرار المجلس البلدي  
أصحاب حمالت بيع   إمكانية متكنيعلى  احلاضرون البلدياجمللس وافق أعضاء بعد التداول والنقاش ، 
من تركيز هيكل خفيف حلماية السيارات املعروضة للبيع من العوامل املناخية،   9السيارات ابلطريق الوطنية رقم 

 .على أساس دراسة ملف تقن يتقدمون به قبل تركيز اهليكل
 

 :   بالمنطقة السياحية   وسط المدينة و   كراء المآوي   ( 5
 

  كراء املآوي وسط املدينة وابملنطقة السياحيةاملعروض على أنظار املكتب البلدي إبداء الرأي يف خصوص  
 أو التمديد للمتسوغني احلاليني ابعتبار األزمة الصحية ابلبالد. عن طريق لزمة 

 

 



 رأي المكتب البلدي 
 

وسط املدينة    املآوي جدول مدّقق يف خصوص وضعية  إبعداد  السيد رئيس البلدية    طالببعد النقاش،              
 أو إجراء بتة جديدة. املواصلة يف تسويغها  : إّما القرار إلختاذوابملنطقة السياحية 

 .   2021مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية األوىل لسنة               

 قرار المجلس البلدي  

قّرر أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون عقد جلسة للجنة الّشؤون املالية و اإلقتصاديّة    ،  التداول    و  بعد النقاش      
وضعية املآوي وسط  لدراسة    على الّساعة اخلامسة بعد الزوال    2021مارس    18و متابعة التصرف يوم اخلميس  

ة يف تسويغها أو إجراء بتة جديدة( يتّم عرضه  إّما  املواصل   و تقدمي مقرتح يف الغرض)املدينة وابملنطقة السياحية  
 على أنظار اجمللس البلدي يف دورة الحقة . 

 

بالسوق البلدي (  6    :  كراء المأوى الخاص ّ

  اخلاص ابلسوق البلدي املأوى  املكتب البلدي إبداء الرأي يف خصوص كراء    أعضاء  املعروض على أنظار  
 .  السوق ( يبداية من الساعة الثالثة بعد الزوال )ساعة هناية إستغالله من طرف مستغلّ 

 رأي المكتب البلدي 
اخلاص ابلسوق البلدي بداية من  أوى املعمومية لكراء بعد النقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي  إجراء بتة  

 .أ.د 20بسعر إفتتاحي قدره  الساعة الثالثة بعد الزوال
 .   2021مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية األوىل لسنة               

 قرار المجلس البلدي  
 

جلسة   عقدإرجاء الّنظر يف املوضوع إىل حني    احلاضرونالبلدي  اجمللس  أعضاء  قّرر  ،  التداول    وبعد النقاش     
على الّساعة اخلامسة بعد   2021مارس    18للجنة الّشؤون املالية و اإلقتصاديّة و متابعة التصّرف يوم اخلميس  

أوى اخلاص ابلسوق البلدي بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال بسعر امل جراء بتة عمومية لكراء  إالزوال  لدراسة  
   .و تقدمي مقرتح يف الغرض يتّم عرضه على أنظار اجمللس البلدي يف دورة الحقةمن عدمه أ.د 20إفتتاحي قدره 

 



   قرار حول ضبط الخطايا اإلدارية لمخالفة تراتيب حفظ الصّحة والنظافة العاّمة بالمنطقة البلدية:  (7

املكتب البلدي ضبط قيمة اخلطااي اإلداريّة املوظّفة على خمالفة تراتيب حفظ  املعروض على أنظار أعضاء    
لسنة   30مكرر فقرة األوىل من القانون عدد    10الصّحة والنظافة العاّمة ابملنطقة البلدية تطبيقا ملقتضيات الفصل  

 2006  أوت   14  املؤرخ يف  2006  لسنة  59واملتعّلق بتنقيح وإمتام القانون عدد    2016  أفريل   05املؤرخ يف    2016

ميكن لرئيس اجمللس املعنية أن يسلط "  املتعّلق مبخالفة تراتيب حفظ الصّحة ابملناطق الراجعة للجماعات احمللية )  
فظ الصّحة والنظافة العاّمة خطية إدارية من ثالمثائة دينار إىل ألف دينار يف صورة خمالفة الرتاتيب اخلصوصية حل

 (. " احملدّدة بقرار من اجلماعة احمللية املعنية...

 رأي المكتب البلدي 
 

أعضاء املكتب البلدي، وبعد النقاش والتداول قّرر توىل السيد رئيس البلدية عرض حمتوى القرار على أنظار      
أعضاء املكتب البلدي احلاضرون إرجاء يف ضبط قيمة اخلطااي اإلدارية املعنّية ابلقرار خالل إنعقاد الدورة العادية  

 . 2021األوىل لسنة 
 

 قرار المجلس البلدي  

ضبط قيمة اخلطااي اإلداريّة املوظّفة على خمالفة احلاضرون  البلدي  اجمللس  أعضاء    توىّل   ، و التداول  بعد النقاش    
مكرر فقرة األوىل من القانون    10تراتيب حفظ الصّحة والنظافة العاّمة ابملنطقة البلدية تطبيقا ملقتضيات الفصل  

خ املؤر   2006  لسنة   59واملتعّلق بتنقيح وإمتام القانون عدد   2016 أفريل  05املؤرخ يف   2016لسنة   30عدد 
طبقا للجدول   املتعّلق مبخالفة تراتيب حفظ الصّحة ابملناطق الراجعة للجماعات احمللية  2006  أوت   14  يف

   الّتايل :

 

 

 

 
 



 الجمهورية التونسية                                                                                            
 وزارة الشؤون المحلية والبيئة     

 بلدية المرسى     
  كتابة المجلس     

 عـــدد                
 رار ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ق 

  

 إن رئيس بلدية املرسى بعد إطالعه : 

  .احمللية  مبجّلة اجلماعاتواملتعلق    2018ماي    09املؤرخ يف    2018لسنة    29القانون األساسي عدد  على  

  2006لسنة    59بتنقيح وإمتام القانون عدد    املتعّلق  2016أفريل    05ؤرخ يف  امل  2016لسنة    30وعلى القانون عدد  
 ناطق الراجعة للجماعات احمللية. املتعلق مبخالفة تراتيب حفظ الصحة ابمل  2006أوت    14املؤرخ يف  

  .املتعّلق إبصدار اجمللة اجلنائية ومجيع النصوص الّت متمته ونقحته  1913جويلية    09وعلى األمر املؤرخ يف  

 املتعّلق إبحداث بلدية املرسى   1912أفريل    06وعلى األمر املؤرخ يف  

بضبط اخلطااي واملخالفات املتعلقة   املتعّلق 2017أفريل   10ؤرخ يف  امل 2017لسنة   433األمر احلكومي عدد    ىوعل
 ظافة العامة ابملناطق الراجعة للجماعات احمللية. برتاتيب حفظ الصحة والن

املتعلق بدفع اخلطااي املالية التقديرية الّت تسلط من أجل إرتكاب   1999أفريل    10وعلى قرار وزير الداخلية املؤرخ يف  
 خمالفات لرتاتيب حفظ الصحة والشرطة الصحية ابملناطق التابعة للمجالس اجلهوية واملناطق البلدية . 

واملتعّلق بتنفيذ توصيات اللجنة   2000ماي    27املؤرخ يف    2000لسنة    35وعلى منشور السيد وزير الداخلية عدد  
 الوطنية للنظافة والعناية ابلبيئة .

 ،  2021مارس    11املنعقدة يوم اخلميس    2021يف دورته العاديّة األوىل لسنة  وعلى حمضر جلسة اجمللس البلدي 

 ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رر ما يل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ق

 

 :  تضبط  قيمة اخلطااي اإلدارية ملخالفة تراتيب حفظ الصحة ابملنطقة البلدية كما يليالفصل األول :  

 



  قيمة الخطية المالية نوعية الجنحة  ع/ر 
 بالدينار 

املؤسسات  1 من  واملتأتية  املنزلية  للفضالت  املشاهبة  للفضالت  العشوائي  اإللقاء 
واملنشآت واحملالت املعدة ملمارسة األنشطة التجارية أو السياحية أو وضعها يف أوعية 

  .أو يف األماكن غري املخّصصة هلا البلديةال تستجيب للمواصفات احملدّدة من قبل  

500 

األرصفة أو الطرقات أو الساحات العمومية من جراء تصريف املياه املستعملة تلويث   2
  .مارسة األنشطة التجارية و احلرفيةمن احملالت املعدة مل

350    

تلويث األرصفة أو الطرقات أو الساحات العمومية من جراء تصريف املياه املستعملة  3
 .من احملالت املعدة للسكىن واإلدارية  

300 

ترك األاثث أو معدات زال اإلنتفاع هبا أو هياكل خمتلفة أو وسائل النقل ابألرصفة  4
  .املبنية  أو ابلطرقات أو ابلساحات أو احلدائق العمومية أو ابألراضي غري 

350 

 500  .عدم تنظيف أرض غري مبنية من قبل مالكها أو املتصرف فيها 5

عدم تسييج أرض غري مبنية من قبل مالكها يف األجل احملدد بقرار رخصة البناء أو  6
ابلقرار اإللزامي ابلتسييج إذا تبنّي أهنا أصبحت مصبا للفضالت مع حتمل املخالف 

  .معاليم الرتخيص يف البناء املوجبة لتنفيذ قرار التسييج اإللزامي 

500 

احملالت السكنية ممّا يتسبب يف تكاثر احلشرات تربية احليواانت لغاية جتارية داخل   7
العموم أو اإلضرار هبم ويُ  احليواانت   عددراعي يف ذلك  وإزعاج راحة األجوار أو 

  .وأتثريمها على الوضع البيئي  املستعملة وأمهية املساحة  

300 

ملمارسة األنشطة   املعّدة   عدم توفري وصيانة وتنظيف املركبات الصحية داخل احملالت 8
أو إستغالهلا يف   البلديةالتجارية أو احلرفية طبقا للشروط الصحية احملدّدة من قبل  

  .د غلقها يف وجه مراتدي احملالت املذكورةأغراض أخرى أو تعمّ 

300 

الشروط الصحية ابحملالت املفتوحة للعموم واملتعلقة ابخلدمات املسداة   عدم إحرتام 9
 والتمسيد وقاعات األفراح وغريها   ابلنزل واحلمامات وقاعات احلالقة والتجميل  

300 

داخل احملالت املفتوحة للعموم كاملقاهي   لوضع الفضالتعدم ختصيص حاوايت   10
  .واملطاعم والنزل وغريها

300 



الغذائية بوسائل أو يف ظروف ال تستجيب  11 املواد  بيع أو خزن  نقل أو عرض أو 
املواد بقرار   لتلك اإلذن ابحلجز الفوري    البلدية معللشروط الصحية احملدّدة من قبل  

  .البلديةمن رئيس  

1000 

 300  . و الّربط العشوائي هبذه الشبكات    بقنوات تصريف مياه األمطار  اراإلضر  12

 300  .رمي الفضالت مبجاري املياه واألودية 13

التدابري الاّلزمة للمحافظة عليها وتراتيب   اإلضرار  ابجلمالية احلضرية وعدم إحرتام 14
 البناء ابلشوارع والساحات والفضاءات العمومية واخلّاصة . 

300   

ف أشجار التصفيف على الطريق أو إتال  اقتالعالنبايت على إثر    ابلغطاء   راإلضرا 15
 .   العام  

500 

      فيما  كل والقابض البلدي مكّلفون   البلدية الشرطة  ومركز    البيئيةالشرطة  مكتب   الكاتب العام للبلدية ورئيسي    الفصل الثاين : 
 خيصه بتنفيذ هذا القرار . 

 يضاعف مبلغ اخلطّية يف صورة العود.   :   الثّالثالفصل  

 

 

 رئيس البلدية                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 



IV) ات  مختلفـ : 
 :   تغيير صبغة عقـار تابع للشركة الوطنية العقـارية للبالد التونسية  ❖

     

املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على تغيري صبغة عقار اتبع للشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية        
قدرها   مجلية  مبساحة  املرسى  الرايض  حي  بتقسيم  عدد    2م   2753والكائن  العقاري  الرسم  تونس                96458موضوع 

 من منطقة جتهيزات تربويّة ) مدرسة إبتدائية ( إىل منطقة خضراء جّمهزة رايضية. 
 

 رأي المكتب البلدي 
 

   أعضاء املكتب البلدي على تغيري صبغة عقار اتبع للشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية بعد التداول والنقاش، وافق       

قدرها   مجلية  مبساحة  املرسى  الرايض  حي  بتقسيم  عدد    2م   2753والكائن  العقاري  الرسم  تونس                96458موضوع 
 هزة رايضية. من منطقة جتهيزات تربويّة ) مدرسة إبتدائية ( إىل منطقة خضراء جمّ 

 . 2021مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية األوىل لسنة        
 

 البلدي   قرار المجلس  
 

أعضاء اجمللس البلدي على تغيري صبغة عقار اتبع للشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية    صادقبعد التداول والنقاش،       
قدرها   مجلية  مبساحة  املرسى  الرايض  حي  بتقسيم  عدد    2م   2753والكائن  العقاري  الرسم  تونس                96458موضوع 

وإدراجه ضمن املراجعة القادمة ملثال التهيئة  من منطقة جتهيزات تربويّة ) مدرسة إبتدائية ( إىل منطقة خضراء جّمهزة رايضية
 الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية.   من العمرانية لبلدية املرسى مع إمتام اإلجراءات الاّلزمة يف الغرض قصد إقتناءها 

 :   حول منظومة رقمية موّجهة للمواطن   عرض  ❖
رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية و احلوكمة املفتوحة ، رئيسة دائرة سيدي داود عرض   إميان الفهري ، توّلت اآلنسة           

املنظومة الرقمية الّت هتدف إىل متكني املواطن من اإلطالع على مجيع املعلومات و املعطيات الّت هتم العمل البلدي مبختلف 
ا( و املشاريع )املنجزة و الّت بصدد اإلجناز( بطريقة سريعة و مكّوانته من حيث األنشطة و الربامج )الثقافية ،الرايضية و غريه

 انجعة. 
لصور ختّص الشأن البلدي   التقاطه كما متّكن هذه املنظومة من تشريك املواطن يف نقل املعلومة للبلدية ، و ذلك عرب           

 العام )تنوير عمومي ، تطهري ، تعبيد...(. 
ال املنظومة الرقمية و إعالم اجلميع أبنّه سيقع إعداد فيديو لكّل دائرة بلدية يعرض مجيع هذا و مّت توضيح كيفية استعم        

       املشاريع املنجزة و الّت بصدد اإلجناز و اخلاصة هبا قصد إطالع متساكن هذه الداوائر هبا و تشريكهم يف نقل املعلومات 
 دي عموما. و حتفيزهم على املبادرة و اإلسهام يف تطوير العمل البل



 
 

 
 

 



 

 
 

 



 2021أفريل    30و 2020ماي    1قـائمة مآوي السيارات المسوغة خالل المدة المتراوحة بين  

 المتخلد  المقترح  المعلوم  المستغل  طاقة اإلستيعاب  المأوى  ع/ر 

01 The Cliff 40   مهدي خالد 

 شركة "النهوض والتصرف في المطاعم السياحية" 

  د 18.000 د 6.240

 السندباد والمظالت  02

 + Mégara  +Dunesو 

 عماد المناعي  120

 " Cosmoشركة " 

  د 50.000 د 27.000

 رياض شعبان  60 البرج األبيض  03

 The Iland Beachشركة 

 د 20.000

 

  د 25.000

 

04 Le Bungalow 

 

 روث جانين سالمة  

 شركة المطاعم والترفيه 

 د 9.438

 

  د 25.000

05 Ardjan   

 

 محمد الغرايري  500

      Gest Hotel  شركة

  د 100.000 د 34.320

06 Le Cap 150   محمد الصاحب البكوش 

 Les Jardins d’Edenالشركة السياحية 

  د 60.000 د 19.913

 محمد منعم الطبلبي  50 المرادي 07

 مدير النزل 

 د 9.464

 

  د 20.000



  د 20.000 د 8.580 مهني عمارة مراد  150 قرطاج تاالسو  08

09  Moods   الهادي ميالد 

 شركة قرطاج للسياحة والترفيه 

  د 15.000 د 7.800

10  Billionnaire 350  كريم اللطيف 

 SKY BARشركة 

 د 33.000 د 60.000 د 22.000

  د 30.000  سليمة صفر   مركب  التنس )صفر(   11

  د 15.000 د 1.151 يوسف اللطيف  Trinidad 150نادي   12

  د 8.000 د 5.200 الهادي بن عمارة   شارع األرض  13

 د 1.560 د 5.000 د 1.560 ناجية بوترعة   منتزه السعادة 14

15 The Residence   د 2.000 د 5.000 د 1.900 محمد بوجنيح 

 د 4.000 د 10.000 د 2.000 مراد المثلوثي   اللج الفضي  16

  د 15.000 د 2.000 عالء الدين المثلوثي  200 دار نوار  17

18 Phébus   د 15.000 د 1.350 محمد الجبالي  

 د 37.560  د  180.000 : المجموع         

 

 


