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بقصر   بعد الزوال  الثالثة والنصفعلى الساعة    2021  جوان    14  ثننياإلإنعقدت يوم                
، رئيس البلدية،    املعز بوراوي  برائسة السيد   2021اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائّية لسنة  البلدية جلسة  
ا ــــــــــة تطبيقا ملبعد توجيه إستدعاءات كتابيّ    ،  اآليت ذكرهم  اجمللس البلديادة أعضاء  والسّ   ات دوحبضور السيّ 

القانون   املتعّلق مبجلة اجلماعات   2018ماي    09 يــــــــــــخ فاملـؤرّ   2018لسنة    29 األساسي عدديقتضيه 
 ايل :ّّ ووفقا للنص الت ،ة ــــــــــــــــــــاحملليّ 

 .إستدعاء   الموضوع :       

يف دورته   البلدي لسإبستدعائكم حلضور جلسة اجمل  يتشّرف السّيد رئيس البلديّة ،   دوبعـــــــ  
بعد الّزوال  الثالثة والنصفالّساعة على  2021  جوان   14 اإلثننييوم الّّت ستنعقد     2021اإلستثنائية لسنة 

 . البلدية( بقصر 15.30)
 

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

 رئيسة دائرة البحر األزرق ،  مستشارة ،             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   -
ؤون اإلجتمســــــــتشــــــــار، رئيس جلنة ا  السيد سليم الزلطين -           ماعية والشــــــــي  وفاقدي الســــــــند لشــــــــّ

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

 مستشار ،    السيد أيّوب بن احلاج            -    
 مستشار،    السيد حممد نبي  صاحب الطّابع -
 مستشارة.        السيدة انئلة اهلمامي   -

 

   :  تغّيب و 

 مساعدة رئيس البلدية ،    السيدة فرايل مسرية بوزيري     -

 اآلنسة مىن خالص            املساعدة األوىل لرئيس البلدية،  -

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

 مستشار، رئيس جلنة املساواة وتكافؤ الفرص بني اجلنسني ،         السيد فارس العّياشي   -   
 مستشار، مكلف بلجنة األشيال والتهيئة العمرانية ،      السيد حمّمد الطيب املهريي      -    

 مستشار،           السيد أمحد ريزا               -
 مستشار،                السيد خالد شيبوب  -

 مستشار ،         السيد حممد الّتيجاين بوعزيز -

 مستشارة ،      السيدة سهام عز الّدين         -
 مستشار ،                  السيد عياض الزهار  -    

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

 
 
 
 



 اجللسة:   حضر كما 
 السيد الكاتب العام ،   •
 .كتابة اجمللس •

 
 

 

 
املعز بوراوي ،  الّت إفتتحها السيد  2021يف دورته اإلستثنائّية لسنة  اجمللس البلديإنعقدت جلسة               

 .  واإلدارة البلدية اجمللس البلديُمــــــــرحّبا جبميع احلاضرين مـــــــــــن أعضــــــــــــاء  ، لبلديةا رئيس

دول أعمال اجللسة داعيا ـــــــــــإستعراض املسائ  املعروضة جب البلديةى السيد رئيس ـّــــ إثر ذلك ، تول         
       ت اسيدالّ 

 : داول فيها للتّ  البلدي لساجملادة أعضاء ّّ و الس 
I)  ّة :هيئة العمرانيّ لجنة األشغال والت    

 .وحمطة ابلطاقة الفولتائية النفاايت    تثمني ومعاجلة مركز    إلجناز مشروعيتييري صبية أرض   (1
لسنة   (2 الرابعة  العادية  دورته  يف  البلدي  اجمللس  مداولة  يوم    2020تعدي   املنعقدة 

حول حتيني املسامهة يف أشيال التهيئة ابلنسبة ملنطقّت    2020نوفمرب    26    اخلميس    
 البحر األزرق وقمرت حروش مبناسبة دخول مثال التهيئة العمرانية حّيز النفاذ. 

II)    ّف ة ومتابعة التصرّ ة واإلقتصاديّ الماليّ ؤون  لجنة الش    : 
 .طرح مبلغ مايل من لزمةالسوق األسبوعية  (1
 بعنوان ضمان وقّت للمشاركة يف طلب عروض.  دأ 10طلب إسرتجاع مبلغ  (2

(III    :مختلفـات 
 نعقاد جلان رخص البناء يف ظ  اإلضراب العام هليئة املهندسني. إ حول ❖

  

 



 

 

 

 

 

 

(I   : لجنة األشغال و الّتهيئة العمرانّية 

و محطة بالطاقة    تغيير صبغة أرض إلنجاز مشروعي مركز تثمين ومعالجة  النفـايات  (1
 الفولتائية:  

 
 

أعضاء  اجمللس البلدي املوافقة على تييري صبية األرض موضوع الرسم العقاري   املعروض على أنظار          
إىل منطقة  UVB2 من منطقة خضراء جمهزة   م م 80945تونس مبساحة مجلية قدرها 44450/223 عدد 

جتهيزات بيئية لتسهي  عملية ختصيصها لفائدة وزارة الشؤون احمللية والبيئة إلجناز مشروعي مركز تثمني ومعاجلة   
 (إلنتاج الطاقة الكهرابئية .   Voltaïqueالنفاايت و أول حمطة ابلطاقة الفولتائية )

 قرار المجلس البلدي 
تييري صبية األرض موضوع         البلدي احلاضرون على  اجمللس  والنقاش، صادق أعضاء  التداول  بعد 

العقاري عدد   من منطقة خضراء     م م  80945تونس مبساحة مجلية قدرها  44450/223 الرسم 
ئة إلجناز  إىل منطقة جتهيزات بيئية لتسهي  عملية ختصيصها لفائدة وزارة الشؤون احمللية والبي  UVB2 جمهزة  

( الفولتائية  ابلطاقة  أول حمطة  و  النفاايت  ومعاجلة   تثمني  مركز  الطاقة   Voltaïqueمشروعي  (إلنتاج 
الكهرابئية . هذا ، كما إشرتط اجمللس البلدي أن يكون املركز خمصصا فقط ملعاجلة النفاايت وال لتجميعها  

ع دعوة هاتني األخريتني اىل الشروع وكذلك أن يقتصر على بلدايت املرسى ، قرطاج ، سيدي بوسعيد م
 يف الفرز اإلنتقائي للنفاايت املنزلية . 



المنعقدة يوم    2020تعديل مداولة المجلس البلدي في دورته العادّية الرّابعة لسنة   2)
تحيين المساهمة في أشغال الّتهيئة بالّنسبة لمنطقتي البحر  حول    2020نوفمبر    26الخميس  

 مناسبة دخول مثال الّتهيئة العمرانّية حّيز الّنفـاذ : األزرق و قمرت حرّوش ب 
 

املنعقدة    2016تبعا ملداولّت جملس الّنيابة اخلصوصّية لبلديّة املرسى يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة 
الثّانية لسنة    2016أوت    24يوم اإلربعاء   العاديّة  يوم اجلمعة    2017و يف دورته  ماي    26املنعقدة 

حول حتديد مسامهة املالكني األجوار يف أشيال الّتهيئة العمرانيّة مبنطقّت البحر األزرق وقمرت    2017
حّروش وذلك بعد ختّلي الوكالة العقاريّة للّسكىن عن هذه املهّمة ) منطقة تدّخ  عقاري( تبعا للمجلس 

( عن املرت    د50بلدي حينها حتديد مبلغ  مخسون دينارا )، وحيث قّرر اجمللس ال2008الوزاري لسنة  
 املرّبع الواحد مقاب  املسامهة يف أشيال الّتهيئة العاّمة . 

 
 
جويلية            من  بداية  الّنفاذ  حّيز  العمرانّية  الّتهيئة  مثال  عملّية    2020وبدخول  تنظيم  وملزيد   ،

البحر األزرق وقمرت    مبنطقّتيال البنية األساسّية  الرّتاخيص ودعوة أصحاب الّرخص إىل املسامهة يف أش
  2020نوفمرب    26املنعقدة يوم اخلميس    2020يف دورته العاديّة الرّابعة لسنة    قّرر اجمللس البلدي،    حّروش
حتيني املسامهة يف أشيال الّتهيئة ابلّنسبة ملنطقّت البحر األزرق و قمرت حّروش مبناسبة دخول مثال  حول  

 الّتهيئة العمرانّية حّيز الّنفاذ توظيف مبلغ املسامهة يف هذه األشيال على الّنحو الّتايل: 
 عن املرت اخلّطي للواجهة الرئيسّية للعقار.  د 30:  املساكن الفرديّة •
 عن املرت اخلّطي للواجهة الرئيسّية.   د  50  احملاّلت الّتجارية واخلدماتّية واملشاريع اإلقتصاديّة :  •
هيئة  عن املرت اخلّطي ابلّنسبة للمساحات الّصافية للمقاسم شرط التّ   د  25:    الّتقسيمات العمرانّية •

 املسّبقة.
           ( . cosعن املرت املربّع للمساحة املخصّصة إلشيال العقار ) د   50: الباعثون العقاريّون •

 من قب  البلدية حسب معّدل األمثان العام . بصفة سنويّة حتيني هذه املسامهة  مع إمكانّية           
و حيث و عند الّشروع يف تنفيذ هذا القرار و خاّصة خبصوص مسامهة الباعثني العقارّيني املقّدرة بــــــــــــ         

تبنّي ورود خطأ مادّي يف حتديد املساحة   ( cos)دينارا عن املرت املربّع للمسامهة املخّصصة إلشيال العقار    50
ساحة املخصّصة إلشيال العقار اعثني العقاريني : املابلّنسبة للب توظيف مبلغ املسامهة يف األشيال    موضوع

(cos)   ( يف حني أّن الّصواب هو نسبة اإلستعمال العقاريcuf . ) 



نسبة إستيالل األرض ( +  cufهذا، وعند اإلحتساب يف كلتا احلالتني ) نسبة اإلستعمال العقاري )    
(cos) املو املسامهة  مبلغ  تناسب جلّي بني  إّتضح وجود عدم  املراد(،  للمشاريع  احلقيقّية  الكلفة  و    ّظف 

 إجنازها .
توحيد الّتوظيف على الباعثني العقارّيني و املقّسمني إبعتماد  أعضاء اجمللس  أنظار  املعروض على    و      

لكلتا احلالتني على قاعدة حميط القطعـــــــــــــــــــــــة خاّصة و أّن    د   50إىل  د  25املرت اخلّطي و الرّتفيع يف املبلغ من  
أشيال هتيئة الطّرقات احمليطة سوف تكون على كاه  الباعث العقاري و أّن املقّسم سوف خيّصص جزءا من 

 عقاره للملك العام البلدي .
 قرار المجلس البلدي 

 

الّتوظيف على الباعثني  توحيد     اجمللس البلدي احلاضرون على، صادق أعضاء  بعد التداول والنقاش
لكلتا احلالتني على قاعدة   د  50إىل  د  25العقارّيني و املقّسمني إبعتماد املرت اخلّطي و الرّتفيع يف املبلغ من  

كون على كاه  الباعث العقاري وأّن  حميط القطعـــــــــــــــــــــــة خاّصة و أّن أشيال هتيئة الطّرقات احمليطة سوف ت
 مبلغ املسامهة كما يلي :   ليصبح  املقّسم سوف خيّصص جزءا من عقاره للملك العام البلدي 

 
 

 
 للقطع. الرئيسيةللواجهات عن املرت اخلّطي ابلّنسبة  د  50:   الّتقسيمات العمرانّية •
 القطعة.لكام  حميط  اخلطيعن املرت  د   50: الباعثون العقاريّون •
 من قب  البلدية حسب معّدل األمثان العام .  بصفة سنويّة حتيني هذه املسامهة مع إمكانّية  

II  )  المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف لجنة الشؤون    : 
 

 :   طرح مبلغ مالي من لزمة  السوق األسبوعية (1
 

لتفادي    2021ماي    07املعلن عنها من قب  رائسة احلكومة يوم اجلمعة    اإلستثنائيةتبعا لإلجراءات  
خالل عطلة عيد الفطر ومن بينها منع إنتصاب األسواق األسبوعية وذلك يومي   19-إنتشار  فريوس كوفيد  

 .  2021ماي   16و   9              األحد

من املبلغ   د  14.134طرح مبلغ قدره  املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إبداء الرأي خبصوص         
 اجلملي للزمة السوق األسبوعية . 



 قرار المجلس البلدي 
 

من   د   14.134طرح مبلغ قدره  اجمللس البلدي احلاضرون على  ،  وافق أعضاء  بعد التداول والنقاش   
  16و    9يومي األحد    ، وذلك لعدم اإلنتصاب   لفائدة صاحب اللزمةاجلملي للزمة السوق األسبوعية  املبلغ  
) عطلة عيد الفطر( تطبيقا لإلجراءات اإلستثنائية املعلن عنها من قب  رائسة احلكومة يوم   2021ماي  
 .  19-لتفادي إنتشار فريوس كوفيد  2021ماي  07          اجلمعة

 :  د بعنوان ضمان وقتي  أ. 10طلب إسترجاع مبلغ   (2
 

  2021تبعا لطلب العروض املتعلق إبستيالل مشارب شاطئية ومظالت مشسية خالل املوسم الصيفي  
وملوافقة جلنة التبتيت على عرض السيد مراد املثلوثي إبعتباره قدم أحسن عرض مايل إلستيالل شاطئ  

 الربج األبيض.
ا لعدم متكنه من إستيالل نظر   أ.د  10مبلغ الضمان الوقّت وقدره    وحيث تقدم بطلب إسرتجاع

 الشاطئ.  
والّت تبنّي خالهلا وجود فضالت صلبة ابملساحة    2021جوان    10وعلى إثر املعاينة اجملراة بتاريخ  

 خصصة لرتكيز املشربة واملظالت الشمسية،امل
إسرتجاع مبلغ الضمان   مطلباملعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إبداء الرأي يف خصوص  

 الوقّت. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


