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 الجمهورية التونسية                                                                                       

 والبيئة   وزارة الشؤون المحلية      

 بلدية المرسى               

 كتابة المجلس              
 

 المجلس البلدي  المحضر الجملي لجلسة      

 لبلدية المرسى  

   2019لسنة    اإلستثنائية في دورته  
 2019نوفمبر    19  الثاء ث   ال ليوم  

 

بقصر البلدية جلسة اجمللس امسة و النصف بعد الّزوال  اخلعلى الّساعة    2019  نوفمرب  19  ثالاثءإنعقدت يوم ال
السيد  2019لسنة    اإلستثنائّيةالبلدي يف دورته   السيدات والسادة ،  البلدية    رئيس ،    معز بوراوي  برائسة  وحبضور 

  2018لسنة    29 األساسي عــــــــــــددتطبيقا ملا يقتضيه القانون  ئهم  أعضاء اجمللس البلدي اآليت ذكرهم ، بعد إستدعا
 ة ، ووفقا للنص التايل : ــــــــــــــــــــاملتعّلق مبجلة اجلماعات احمللي 2018ماي  09 املــــــــــــؤرّخ يف

 .  اءـــــــإستدع   الموضوع :        

  2019لسنة  و بعـــــــــــــــــــــــد  ، أتشرف إبستدعائكم حلضور جلسة اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائية  
( بقصر 17.30د الّزوال )ـــــــــــــــــــــعلى الساعة اخلامسة و الّنصف بع 2019نوفمرب   19املزمع عقدها يوم الثالاثء 

 ( :  2020على )يف إطار إعداد برانمج اإلستثمار الّتشاركي لسنة  لإلّطالع البلدية ، و ذلك 
 نتائج الّتشخيص الفّّن و املايل ،   •

 توزيع املوارد على التدّخالت الّثالث )مشاريع ُمهيكلة ، مشاريع إداريّة ز مشاريع قرب ( ،  •

 املناطق املعنّية ابلتدّخل . توزيع املوارد املخّصصة ملشاريع القرب على  •

 و للّتداول يف : 

 و الّسعر اإلفتتاحي .  2020كراس شروط إستلزام السوق األسبوعية لسنة  •
 كراس شروط إستلزام إستغالل مالعب كرة املضرب مبنتزه الّسعادة.  •

 مراجعة معاليم كراء قاعة األفراح بقصر الّسعادة كامل أّّيم الّسنة.  •
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 ،مساعدة رئيس البلديّة          مسرية بوزيريالسيدة فرّيل  -

 مستشارة ، رئيسة دائرة البحر األزرق ،               زهور قريرة اآلنسة -
 مستشار، رئيس دائرة املرسى الرّيض ،             السيد حممد شراد   -
 رئيسة دائرة املرسى املدينة ، رئيسة جلنة شؤون املرأة و األسرة ، مستشارة ،              عائشة املهريي  -
 ، مستشارة ، رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات والتعاون الالّمركزي     السيدة رمي احلشيشة -

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

 مستشارة، رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم ،   السيدة روضة الزاوشي رزق هللا -
 مستشار، رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة ،             السيد قيس النيقرو -
 ، مستشارة          السيدة نبيلة محزة  -

 مستشارة،     ينالسيدة سهام عز الدّ  -
 مستشار،        السيد خالد شيبوب  -
 مستشار،     د الطيب املهريي السيد حممّ  -
 مستشار،  ابعالسيد حممد نبيل صاحب الطّ  -
 مستشار،     يجاين بوعزيزحممد التّ  السيد -
 مستشار ، د أمحد ريزا                   السي -
 مستشار ،             أيّوب بن احلاجد السي -
 .  ةمستشار               هاجر مطري ةدالسي -

 : و تغّيب بعذر 

 املساعدة األوىل لرئيس البلدية ،               اآلنسة مىن خالص -

 مساعدة رئيس البلديّة ،     السيدة لطيفة التاجوري  -
 مستشار، رئيس دائرة قمرت ،   السيد حممد ضياف الدريدي -
 مستشار ، رئيس جلنة الطفولة والشباب والرّيضة ،           ويفالسيد رؤوف الشنّ  -
 مستشار، رئيس جلنة املساواة وتكافؤ الفرص بني اجلنسني ،           اشيفارس العيّ السيد  -
 مستشار، رئيس جلنة الشؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي           الزلطّن السيد سليم  -

         اإلعاقة ،                                       
 مساعد رئيس البلديّة ، رئيس جلنة الّشؤون املالّية و اإلقتصاديّـــــــة و متابعة  السيد إلياس كشك          -

 التصّرف ،                                      
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 قييم ، واصل والتّ ّّ ، رئيسة جلنة اإلعالم والت مستشارة         السيدة مىن املطهري -

 السّيد سليم احملرزي          مستشار ،  -
 ستشار ، م  السيد عياض الزهار -
 مستشار، السيد أمين بن مسعود  -

 مستشارة . اآلنسة راقية الغريب            -
     

 جلسة اجمللس البلدي:    حضركما 
 
 

 السيد الكاتب العام للبلديّة ،  -

 املكّلفة بكتابة اجمللس ،  -
 .  بعض املواطنني -

 

رئيس   ،  بوراويمعز  ها السيدتاليت إفتتح  2019لسنة  اإلستثنائّية إنعقدت جلسة اجمللس البلدي يف دورته                  
 السيدات  اداعي جبدول أعمال اجللسة ة ـــــاملسائل املعروضإستعراض  إثر ذلك ، توىّل  .جبميع احلاضرين  اُمـــــــرحبّ ،  البلدية
 :  ماعضاء اجمللس البلدي للّتداول فيهو السادة أ

                 
 (I   ي والمالي  . شخيص الفن  : عرض الت   2020شاركي لسنة برنامج اإلستثمار الت 

(II   و الس عر اإلفتتاحي .  2020ة لسنة وق األسبوعي  كراس شروط إستلزام الس 

(III .كراس شروط إستلزام إستغالل مالعب كرة المضرب بمنتزه الس عادة 

 (IV  .مراجعة معاليم كراء قاعة األفراح بقصر الس عادة كامل أي ام الس نة 

(V   لة لرئيس البلدي  ة ــــضبط مقدار المنحة الجملي ة و اإلمتيازات العيني ة الُمخو 

 و المصادقة عليه .  

(VI  2022-2020إت فاقية منح المساعدات غير الموظ فة للفترة المصادقة على  . 

  (VII . مختلفات 
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     I(  عرض التّشخيص الفنّي والمالي 2020برنامج اإلستثمار التّشاركي لسنة :  : 

الس ــــتب       ملكتوب  القروضعا  لصندوق  العام  املدير  حت  ــــــــــــــّيد  احمللّية  اجلماعات  مساعدة  عـــــــــــو    3355دد  ـــت 
يف روع  ــــــــــالذي مبقتضاه مّت الشّ   2020  حول إعداد برانمج اإلستثمار البلدي لسنة  2019  جويلية  31خ  ــــــــــبتاري
مراحل   تتضّمن مخس هذا الربانمجة إعداد  منهجيّ   وحيث أنّ ،   2020 داد برانمج اإلستثمار الّتشاركي لسنةــــــــــــــإع

ة التشاركية األوىل، جلسات املناطق ــّــــ العام  ايل، اجللسةـــــ وامل، التشخيص الفّّن   ية: األعمال التحضريّ و هي  أساسية
 .   ة الثانيةهائية واجللسة العاّمة التشاركيّ واألعمال النّ 

 

 واملايل ونشر األعمال التحضرييّة إضافة إىل إجرائها الّتشخيص الفّّن حيث أنّه بعد أن إستوفت البلدية مجيع  و   
نتائجه على موقع واب البلدية وتعليقه مبقّرها وتقدمي نسخة منه ملنّظمات اجملتمع املدين الّشريكة سواء مباشرة أو  

 إلّطالع على نتائج الّتشخيص عن طريق الّرسائل األلكرتونية ، فإنّه يتعنّي إجراء جلسة للمجلس البلدي يّتم خالهلا ا
وبرامج خمتلف املتدّخلني يف اجملال البلدي وتوزيع املوارد املالّية حسب التدّخالت الّثالث )مشاريع   الفّّن و املايل

 مهيكلة ، مشاريع إداريّة ومشاريع قرب( وتلك املخّصصة ملشاريع القرب على املناطق املعنّية ابلتدّخل. 
لربانمج   املعروض على             املايل  و  الفّّن  الّتشخيص  تقرير حول  البلدي  اجمللس  أعضاء  اإلستثمار    أنظار 

 .  قصد اإلّطالع 2020  الّتشاركي لسنة
 

 قرار المجلس البلدي 

 

يّتم خالهلا    -موضوع هذه اجللسة    –يتعنّي إجراء جلسة للمجلس البلدي  أنّه  السيد الكاتب العام    أوضح   
اإلّطالع على نتائج الّتشخيص الفّّن و املايل وبرامج خمتلف املتدّخلني يف اجملال البلدي وتوزيع املوارد املالّية حسب 
التدّخالت الّثالث )مشاريع مهيكلة ، مشاريع إداريّة ومشاريع قرب( وتلك املخّصصة ملشاريع القرب على املناطق  

إثر ذلك توىّل تقدمي حمتوى العرض من ،    2020  إعداد برانمج اإلستثمار البلدي لسنةابلتدّخل يف إطار    املعنّية
نتائج    ص الفّّن و املايل طبقا ملا يلي ، و بعدها صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون علىنتائج الّتشخيحيث  

 .  2020شاركي لسنة الّتشخيص الفّّن و املايل يف إطار إعداد برانمج اإلستثمار الت
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II(  و الّسعر اإلفتتاحي  2020كراس شروط إستلزام الّسوق األسبوعيّة لسنة: 

 
من جملة اجلماعات احمللية الذي ينص على ما يلي : " ختتص جمالس اجلماعات احمللية  84عمال مبقتضيات الفصل      

ة " ، ومنشور وزير  ــــــداول يف عقود اللزمات ومدهتا وجوانبها املالية وإقرارها بعد اللجوء إىل املنافسة والتقيد بقواعد الشفافيّ ابلتّ 
املعاليم الواجبة ابألسواق واملساخل    حول اإلطار املرجعي إلستلزام 2019فيفري  22بتاريخ  04الشؤون احمللية والبيئة عدد  

املقرتح أنه ، كما خيضع السعر اإلفتتاحي داول يف شروط يعرض وجواب على اجمللس البلدي للتّ اس الشّ الذي ينص على أن كرّ 
 بنفس اإلجراء.  إىل مصادقة اجمللس البلدي وال ميكن مراجعته إالّ 

ة لسنة السوق األسبوعيّ  إستلزام داول يف فصول كراس شروطى أنظار أعضاء اجمللس البلدي التّ املعروض عل        
 ويف السعر اإلفتتاحي املقرتح. 2020
 

 قرار المجلس البلدي 

ة  السوق األسبوعيّ  إستلزام كراس شروط  بعد الّتداول و الّنقاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على    
 ويف السعر اإلفتتاحي املقرتح. 2020لسنة 

 
III(  كراس شروط إستلزام إستغالل مالعب كرة المضرب بمنتزه الّسعادة   : 

 
جمالس اجلماعات احمللية  ختتصّ   :" من جملة اجلماعات احمللية الذي يّنص على أن  84عمال مبقتضيات الفصل 

 فافية ".د بقواعد الشّ جوء إىل املنافسة والتقيّ وإقرارها بعد اللّ هتا وجوانبها املالية داول يف عقود اللزمات ومدّ ابلتّ 

إستغالل مالعب كرة املضرب   إستلزامداول بشأن كراس شروط  املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي التّ   
 يف السعر اإلفتتاحي املقرتح . مبنتزه السعادة و

 قرار المجلس البلدي 

ة  السوق األسبوعيّ  إستلزام كراس شروط  الّنقاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون علىبعد الّتداول و     
 ويف السعر اإلفتتاحي املقرتح. 2020لسنة 
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 VI( : مراجعة معاليم كراء قاعة األفراح بقصر الّسعادة كامل أيّام الّسنة 

 على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إبداء الرّأي يف خصوص مراجعة معاليم كراء قاعة األفراح بقصر  املعروض      
وم ـــــــــــــــــــاليّت مّت ضبطها مبقتضى مداولة جملس الّنيابة اخلصوصّية يف دورته اإلستثنائّية لي –الّسعادة كامل أّّيم الّسنة 

ة الّتوقيت ـــــــــــــــــــــــاخلدمات املتعّلقة بقاعة األفراح بقصر الّسعادة و مراجعحول حتسني   2013أكتوبر  10اخلميس 
 وفقا للجدول الّتايل : –الّصيفي و الّشتوي و الّتعريفات 

 المعلوم الموظ ف  ام        األي   الموسم  ع/ر
 
01 
 

من    الّصيف  ماي    01: 
 أكتوبر .  31إىل 

  + الّثالاثء   + اإلثنني 
 األربعاء . 

 

 د  1000

  + اجلمعة   + اخلميس 
 الّسبت + األحد .

 

 د  1300

 
02 

نوفمرب    01: من    الّشتاء
 أفريل .  30إىل 

  + الّثالاثء   + اإلثنني 
 األربعاء + اخلميس . 

 

 د  750

 + الّسبت   + اجلمعة 
 األحد . 

 

 د  900

 

 قرار المجلس البلدي 

 

مراجعة معاليم كراء قاعة األفراح بقصر   أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون علىبعد الّتداول و الّنقاش ، صادق     
اليّت مّت ضبطها مبقتضى مداولة جملس الّنيابة اخلصوصّية يف دورته اإلستثنائّية ليـــــــــــــــــــوم  –الّسعادة كامل أّّيم الّسنة 

األفراح بقصر الّسعادة و مراجعـــــــــــــــــــــــة الّتوقيت حول حتسني اخلدمات املتعّلقة بقاعة   2013أكتوبر  10اخلميس 
 :  للجدول الّتايلوفقا  –الّصيفي و الّشتوي و الّتعريفات 
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 المعلوم الموظ ف  ام        األي   الموسم  ع/ر
 
01 
 

من    الّصيف  ماي    01: 
 أكتوبر .  31إىل 

  + الّثالاثء   + اإلثنني 
 األربعاء . 

 

 د  1000

  + اجلمعة   + اخلميس 
 الّسبت + األحد .

 

 د  1300

 
02 

نوفمرب    01: من    الّشتاء
 أفريل .  30إىل 

  + الّثالاثء   + اإلثنني 
 األربعاء + اخلميس . 

 

 د  750

 + الّسبت   + اجلمعة 
 األحد . 

 

 د  900

V(     البلديّــــة ضبط مقدار المنحة الجمليّة و اإلمتيازات العينيّة الُمخّولة لرئيس 

 و المصادقة عليه : 
 

املتعلق بتحديـــــــــــــد معايري وضبط   2018سبتمرب  07املؤرخ يف    2018لسنة  746عدد تطبيقا لألمر احلكومي       
 مقدار املنحة اجلملّية و اإلمتيازات العينية املخولة لرؤساء البلدّيت ، 

أنّه " يتوىل اجمللس البلدي عند بداية كل فرتة نيابية املصادقة  9وحيث إقتضت أحكام الفقرة األوىل من الفصل     
ة لألعضاء ــــــــــــــــــــعلى مقدار املنحة اجلملية و اإلمتيازات العينية املخولة لرئيس اجمللس البلدي إبعتماد األغلبية املطلق

  هذه األغلبية عن ثلث أعضاء اجمللس البلدي " . احلاضرين على أن ال تقلّ 

ة ــــــــــــــــواملعروض على أنظار السيدات والسادة أعضاء اجمللس البلدي التداول يف املوضوع ، مع العلــــــــم وأنّ بلدي      
اله ،  ـــــــــــــــــــــــــــــ ذكور أعاملمن األمر  الثالث املرسى تنتمي للصنف الرابع تبعا للمعيارين املنصوص عليهما ضمن الفصل   

 و مها :  
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 نتخاابت اإلإجراء يف اتريخ   2014ات املعهد الوطّن لإلحصاء لسنة عدد سكان بلدية املرسى وفقا آلخر إحصائيّ  •
من  ةـــــــــالثاني الفقرة ، وحسب   3الصنف   ضمن   لبلدية، و هو ما يصّنف انسمة(  92.987( : )2018البلدية )

س ــــــــــواليت تستجيب ملقتضيات املعيار الثاين بنف 3و  2و  1، فإن رؤساء البلدّيت املنتمية لألصناف   ذات الفصل
 مهما كان عدد السكان .   4لة للصنف املنح املخوّ 

(  2017ة )ــــــــللفرتة النيابيّ حجم امليزانية اليت تساوي أو تفوق مقابيضها اإلعتيادية املنجزة يف السنة السابقة   •
 :  م د 10مبلغ 

 

 الحد األقصى )د(  الحد األدنى )د(  عناصر المنحة الجملية 
 2.900 2.400 سيري منحة التّ 

 200 150 ة منحة املسؤوليّ 
 450 420 منحة السكن 

 300 270 مثيل منحة التّ 
العينية ➢ املشار    اإلمتيازات  املنح  عناصر  أعاله : عالوة على  البلدية    إليها ابجلدول  لرئيس  تسند   ،

 ة : ـــــحسب ما تسمح به إمكانيات البلدية اإلمتيازات العينية التالي
 خيول 7سيارة وظيفية ال تتجاوز قوهتا اجلبائية  -

 ل  360حصص وقود تسند شهرّي :  -

د يف شكل بطاقات شحن بعنوان خدمات    100د و    50خدمات هاتفية : مقدار شهري بني   -
 هاتفية . 

 قرار المجلس البلدي 

 

املؤرخ يف     2018لسنة    746عدد  احلكومي  حكام األمر  ألتوىّل السيد الكاتب العام تقدمي توضيح                  
لرؤساء    2018سبتمرب    07 املخولة  العينيـــــة  اإلمتيازات  و  اجلملّية  املنحة  مقدار  معايري وضبط  بتحديـــــــــــــد  املتعلق 

لة لرئيس اجمللس البلدّيت من حيث مصادقة  اجمللس البلدي على مقدار املنحة اجلملية و اإلمتيازات العينية املخوّ 
 -ين على أن ال تقّل هذه األغلبية عن ثلث أعضاء اجمللس البلدي   البلدي إبعتماد األغلبية املطلقة لألعضاء احلاضر 
ضمن الصنف الرابع حسب الفصل     ةــــحجم امليزانيو  عدد سكان  مع الّتذكري بتصنيف بلدية املرسى طبقا ملعياري  

منحة ،    ة املسؤوليّ منحة    ،سيريمنحة التّ )من حيث عناصر املنحة اجلملية    و ،    -من األمر املذكور أعاله    الثالث
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. و بعد الّتداول ، صادق مجيع أعضاء   س البلديةـــــــــــــلة لرئية املخوّ اإلمتيازات العينيّ   و (    مثيل منحة التّ و    كنالسّ 
 اجمللس البلدي احلاضرون على :

 ابلّنسبة ملختلف عناصر املنحة اجلملّية :  احلّد األقصى إعتماد  •

 ،د   2.900:  منحة التسيري  ▪

 د ،   200:  منحة املسؤولية  ▪

 د ،  450:  منحة السكن ▪

 د .   300:  منحة التمثيل ▪

 تتمّثل يف :   إمتيازات عينّيةمنح السيد رئيس البلدية  •

 ل ، 360حصص وقود تسند شهرّي :  ▪

 د يف شكل بطاقات شحن بعنوان خدمات هاتفية .   100مبلغ شهري قدره  ▪

 
IV(  2022- 2020 المساعدات غير الموّظفة للفترةالمصادقة على إتّفاقية منح  : 

واملتعّلق بضبط شروط إسناد    2014سبتمرب    30املؤرخ يف    2014لسنة    3505طبقا لألمر عدد  
، مّت    القروض ومنح املساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية ومجيع نصوصه الّتطبيقية 

إبرام إتفاقية بني صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية وبلدية املرسى موضوعها ضبط التعهدات الُمتبادلة  
طبقا لألمر   2022-2020خالل الفرتة  صول على املساعدات غري املوظّفة  بني الطرفني يف تطبيق إجراءات احل

 املشار إليه أعاله . 
   .املصاحبة(  سخةه اإلتّفاقية )النّ ذالبلدي املصادقة على ه لسواملعروض على أنظار أعضاء اجمل   

 

 قرار المجلس البلدي 
 

البلدي   الّنقاش ، صادق أعضاء اجمللس  الّتداول و  إتّ   احلاضرون علىبعد  فاقية بني صندوق  إبرام 
القروض ومساعدة اجلماعات احمللية وبلدية املرسى موضوعها ضبط التعهدات اُلمتبادلة بني الطرفني يف تطبيق 

لسنة   3505طبقا لألمر عدد    2022-2020خالل الفرتة  إجراءات احلصول على املساعدات غري املوظّفة  
املتعّلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح املساعدات بواسطة صندوق   2014سبتمرب    30املؤرخ يف    2014

 مجيع نصوصه الّتطبيقية.  والقروض ومساعدة اجلماعات احمللية 
IIV(  مختلفات : 
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 تجديد إحداث لجنة غير قاّرة لتسوية وضعيّات البناءات المخالفة :  ❖

املصادق عليه خالل الّدورة العاديّة    - من الّنظام الّداخلي جمللس بلدية املرسى    93الفصل  تطبيقا ملقتضيات      
ميكن "      اليّت تنّص على :   –  2018  نوفمرب  14املنعقدة بتاريخ األربعاء    2018الثّالثة للمجلس البلدي لسنة  

تُعهد هلا القيام   سقرتاح من رئيس اجملل للمجلس البلدي أن حيدث جلاان مؤقتة كلما دعت الضرورة إىل ذلك إب
  . ال تتجاوز الثالث أشهر يف أقصى احلاالت قابلة للّتجديد مرّة واحدة  مبهّمة تتمّثل يف دراسة مواضيع حمّددة ملّدة

" ، مّت إحداث "جلنة غري قارّة لتسوية وضعّيات البناءات املخالفة"  نهم.د اجمللس عدد أعضاء هذه اللجان ويعيّ وحيدّ 
و حيث أّن مّدة الّلجنة جتاوزت الّثالثة أشهر  ،    2019جانفي    15املؤرّخ يف    29عدد  مبقتضى القرار البلدي  

األوىل و الثّانية ، و حيث أّن املهّمة املوكولة  للّلجنة مل تنته بعد ، و حيث يتطّلب البّت هنائّيا يف خمتلف امللّفات 
القصوى املمنوحة للّلجنة للعمل و دراسة خمتلف    مّدة أطول من املّدة    املتعّلقة بتسوية وضعّيات البناءات املخالفة
تنتهي صالحية اللجان  من الّنظام الّداخلي جمللس بلدية املرسى : "  95هذه امللّفات ، و حيث يقتضي الفصل 

 "،  .يف إطار املدة احملددة إلحداثها  ستيفاء دراسة املسائل اليت أحدثت من أجلها وإيداع تقاريرهاإغري القارة مبجرد  
البلدي             اجمللس  أعضاء  أنظار  على  قراراملعروض  وضعّيات   جتديد  بتسوية  اخلاّصة  القارّة  غري  الّلجنة 

املخالفة   الثّ   ملّدةالبناءات  تتجاوز  للّتجديد    غريالث أشهر  ال  يتسىّن هلا إستكمال دراسة  قابلة  ، وذلك حّّت 
 العالقة و إهناء مهامها يف أفضل الظّروف .امللفات 

 قرار المجلس البلدي 
 

الّلجنة غري القارّة   جتديد قرارعلى  بعد الّتداول و الّنقاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون  
قابلة للّتجديد ، وذلك   غريال تتجاوز الثالث أشهر  اخلاّصة بتسوية وضعّيات البناءات املخالفة ملّدة 

 .  حّّت يتسىّن هلا إستكمال دراسة امللفات العالقة و إهناء مهامها يف أفضل الظّروف
 

 لجنة تسوية وضعيّات البناءات المخالفة الُمحدثة بمقتضى القرار   مقترحاتإبداء الّرأي في  ❖

 :   2019جانفي   15 المؤّرخ في 29البلدي عدد 
 

 ة  ــ"جلنة غري قارّة لتسوي، رئيس البلديّة سرد ما آلت إليه جلسات جلنة  معز بوراويتوىّل السّيد      
   2019جانفي  15ي ـــــاملؤرّخ ف 29مبقتضى القرار البلدي عدد احملدثة وضعّيات البناءات املخالفة" 

 و املتمثّلة يف ما يلي :   مقرتحات  من
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 المقترحات                        المخالفة / المشكل                        صاحب الملف 
 

مسري ذايب وكيل  السيد 
 شركة"مرسى موضة"

 

البلدية سنة    - العقار املشرتى من  العقاري    1970ترسيم  الرسم  موضوع 
تونس بسبب بقاء جزء منه على ملك ديوان إحياء أراضي    89038عدد  

  1995وادي جمردة وتغيري صبغة العقار مبقتضى مثال التهيئة العمرانية لسنة  
 .  2005ليصبح منطقة خضراء، إقرار الصبغة يف مثال التهيئة لسنة 

ورخصة توسعة    1972احلصول على رخصة بناء معمل على معىن قانون    -
 املعمل.: إغالق 1993سنة 

بتسعة    - املقدرة  العقار  بناية غري مكتملة على كامل مساحة  إقامة  متت 
 ختصاصات. ض إجناز مركب جتاري ضخم متعدد اإلآالف مرت مربع بغر 

 الطلبات: ✓
اإلمضاء على مشروع الكتب التكميلي املزمع إبرامه بني وزارة أمالك   •

 ى موضة". الدولة والشؤون العقارية وبلدية املرسى ووكيل شركة "مرس
سياحي وجتاري    رّيضي،  الرتخيص يف إجناز مشروع منوذجي ثقايف، •

موطن شغل من أصحاب   3000مليار ويوفر عدد    100بكلفة  
 الشهائد العليا من أبناء اجلهة وغري ذلك.  

املتعلقة قرتح  إ:العام   الكاتب   السيد  - التجاوزات  خبصوص 
املساحات املخالفة ستغالل العقار  أن ال يتم هدم  بضارب إ

ستغالهلا من قبل البلدية كمشروع رة بثلث البناية بل يتم إواملقدّ 
يوفّ  ومربح  للميزانية  مشرتك  قارة  موارد  متت ،ر  وأنه  خاصة 

تسوية الوضعية العقارية بصفة هنائية ومازالت إجراءات مراجعة 
 مثال التهيئة مل تصل مراحلها النهائية. 

إ علىكما  املأوى  إجناز  للمشروع   قرتح  احملاذية  األرض  قطعة 
البلدية وأن يتكفّ  ل السيد ذّيب بتكلفة واليت هي على ملك 

وإ املأوى  مّ هتيئة  مبقابل  إضافية  ستغالله  موارد  بتوفري  يسمح  ا 
لكن   يُ   شرطللميزانية  أرضي  أن  حتت  ابلطابق  املأوى  نجز 

(sous solوت ) .تم هتيئة مساحة خضراء على مستوى األرض 
إعياض الزهار السيد   - مكوّ قرتح  :  ترتكز  املشروع أن  انت 

 رّيضية ثقافية ترفيهية.   أساسا ذات صبغة 
قرتاح أنه يف صورة عدم إجناز مأوى ابلشروط اليت وردت يف  مع إ

م على صاحب املشروع  فإنه يتحتّ   ،   مقرتح السيد الكاتب العام
 ختصيص جزء كبري من الطابق األرضي كمأوى للسيارات. 
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حمطة حافالت عصرية لكي يتم التخفيف من كثافة   مع هتيئة  -
 جتاه مدينة املرسى. يف إ احلركة املرورية

إعادة هتيئة واجهة البناية مبا يتماشى وطبيعة املنطقة ومجاليتها  -
 خاصة أن البناية تتميز بكرب حجمها. 

 

أنّ   نّبه :  السيد خالد شيبوب -  قطعة   إىل  على  مأوى  إجناز 
يسبّ  قد  للبلدية  الراجعة  مروري  األرض  مشكل  ولتفادي ،  ب 

 ستعمال اجلهة اخللفية للبناية لتسهيل حركة املرور . إقرتح إذلك 
على  - والرتكيز  العقار  مالك  من  املقرتح  املشروع  تعديل  ضرورة 

الرّيضي،  الزهار    اجلانب  السيد  ويوافق  والرتفيهي  الثقايف 
سني واجهة املشروع نظرا ملوقعه كمدخل مهم خبصوص فكرة حت

 ملدينة املرسى. 
املقرتحات السابقة تتكامل فيما  رأى أّن  :  السيد معز بوراوي  -

يف هتيئة مأوى سيارات يتماشى وحجم   و أيّد احلّل املتمّثلبينها  
التقيد مبكوانت املشروع آنفة  ، كما أيّد    البناية وطبيعة املشروع 

 الذكر.
ستغالل العقار والعلو التجاوز على مستوى ضارب إ  أنّ إعترب   -

ميكن تقييمه ويكون التعويض عنه مبقابل مايل أو عيّن خاصة  
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أن كل هذه التجاوزات تدخل حتت طائلة خمالفة مثال التهيئة  
 احلايل يف حني أن إجراءات مراجعته مازالت جارية. 

على أن احللول املقرتحة يف   أّكدت : السيدة هاجر بوحديبة -
التسوية ال جيب أن تنحد التنازالت على  إطار  ر إىل مستوى 

إ إشغال  حساب  نسبة  من  العمل  هبا  اجلاري  الرتاتيب  حرتام 
 األرض والعقار والعلو.

 

حممد كيفر  وعبد   األخوان 
 الفتاح دبيش 

 عدم طلب ترخيص هلدم البناية السابقة.  -
 .الشروع يف حفر دهليز دون احلصول على ترخيص -
مطلب رخصة البناء) بناء فيال( مع البناية املنجزة) مقهى  عدم تطابق   -

 . وحمالت جتارية(
 .املطلوب: تسوية الوضعية بتغيري الصبغة ✓

إرجاء النظر يف هذا امللف نظرا لوجود قضاّي منشورة من  -
 الطرفني لدى احملكمة اإلدارية. 

رتداد حرتام مسافة اإلهناك شكاية من األجوار )عدم إ -
 .والضجيج(

عتداء على حرمة امللك العام للطرقات )سيارات هناك إ -
 . رابضة على حافة طريق مرقمة...(

 .مت منحه رخصة بناء حمل سكىن - سليم بن منصور السيد 
 . خالف مقتضيات الرخصة مع قيامه بتغيري الصبغة  -

 
 
 

وتسوية الوضعية ألنه يصعب الصلح : قبول مبدأ املقرتح
أن يقوم يف املقابل  علىرار هدم البناية وتنفيذه لكن ختاذ قإ

 إبجناز: 
 . سوق بلدي يومي✓
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 . ستغالل امللك العمومي البلدي بدون ترخيص إ -

إعادة هتيئة الدائرة البلدية حبي الرّيض وبناء روضة ابلطابق ✓
 السفلي. 

 (. maison des femmes)بناء مقر للنساء ✓
ض لعدم على مقرتح التعوي السيد معز بوراويعرتض إ -

سمح مبثل هذه  ستثنائي يوجود إطار قانوين عام أو إ 
 ستشارة احملكمة اإلدارية يف الغرض.اإلجراءات، ويقرتح إ

توظيف معلوم إشغال وقيت  ستغالل الرصيف:ابلنسبة إل -
 وفقا للرتاتيب اجلاري هبا العمل.
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