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الّساعة    2019  وبرأكت  31  ميسإنعقدت يوم اخل البلدية جلسة اجمللس  الّسادسة مساء  على  بقصر 

الزّهار  برائسة السيد  2019لسنة    اإلستثنائّيةالبلدي يف دورته   وحبضور ،  البلدية    رئيس   ، مساعد  عياض 
األساسي  تطبيقا ملا يقتضيه القانون  ئهم  السيدات والسادة أعضاء اجمللس البلدي اآليت ذكرهم ، بعد إستدعا

ة ، ووفقا للنص ــــــــــــــــــــاملتعّلق مبجلة اجلماعات احمللي  2018ماي    09 املــــــــــــؤرّخ يف  2018لسنة    29 عــــــــــــدد
 التايل : 

 .  اءـــــــإستدع   الموضوع :       

  2019لسنة اإلستثنائّية وبعـــــــــــــد ، أتشرف إبستدعائكم حلضور جلسة اجمللس البلدي يف دورته   
( بقصر البلدية . 00.71) اخلامسة بعد الّزوال على الساعة 2019 أكتوبر 31 ميساخلليوم   

 

 ، رئيس جلنة الطفولة والّشباب والرايضة ،  البلديةاملساعد الرابع لرئيس        السيد رؤوف الشنويف -
                                      

 مستشار، رئيس جلنة األشغال والتهيئة العمرانية ،               السيد املعز بوراوي  -
 والتعاون الالّمركزي،مستشارة ، رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات    السيدة رمي احلشيشة               -

                رئيسة دائرة املرسى املدينة،                                      

 مستشارة ، رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم ،   السيدة روضة الزاوشي رزق هللا -
 تشاركية واحلوكمة املفتوحة ، مستشارة ، رئيسة جلنة الدميقراطية ال             اآلنسة إميان الفهري -

 مستشار، رئيس جلنة الشؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند               السيد سليم الزلطين -

 ،  حاملي اإلعاقة  و                                               



   اإلعالم والتواصل والتقييم ،مستشارة ، رئيسة جلنة                         السيدة مىن املطهري -   

                     مستشارة ، رئيسة دائرة البحر األزرق ،      اآلنسة زهور قريرة                      -    

 ، رئيس دائرة املرسى الرايض ،  مستشار  السيد حممد شراد                       -     

مستشارة ،  السيدة سهام عز الدين                    -  
مستشار ،           السيد حممد نبيل صاحب الطابع -  
 مستشار ،           السيد حممد التيجاين بوعزيز -

 مستشار،                   السيد أمين بن مسعود  -

 اج                     مستشار ، السيد أيوب بن احل -

 اآلنسة راقية الغريب                        مستشارة ،  -

 مستشارة ،          اآلنسة مىن خالص                -

          مستشارة .                لسيدة فرايل مسرية بوزيريا -     

              

     و تغّيب بعذر : 
رئيس البلدية ، السيد حممد سليم احملرزي           -  
 املساعدة األوىل لرئيس البلدية ،          السيدة نبيلة محزة  - 

 مستشار، رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة ،                  السيد قيس النيقرو - 
 السيدة عائشة املهريي   -    

   السيد فارس العياشي -        
 مستشارة ، رئيسة جلنة شؤون املرأة و األسرة ،   

 املساواة والتكافؤ الفرص بني اجلنسني ،مستشار، رئيس جلنة 
 

 مستشار ، رئيس جلنة الّشؤون املالّية و اإلقتصاديّة و متابعة التصّرف ،    السّيد إلياس كشك  -     
 

 مستشار، رئيس دائرة قمرت ،       السيد حممد ضياف الدريدي -  
 مستشار ،         السيد حممد الطّيب املهريي          - 

 مستشارة ،    سيدة لطيفة الّتاجوري            ال -  
 مستشار ،     السيد خالد شيبوب               -  

   ،مستشار   يد أمحد ريزا                    الس  -     
   مستشارة .          السيدة هاجر مطري         -  
 
 



 
  

 جلسة اجمللس البلدي:    حضركما 
 
 

 السيد الكاتب العام للبلديّة ،  -

 املكّلفة بكتابة اجمللس ،  -
 . أعوان اإلدارة البلديّة  -

 

حممد سليم   ها السيدتاليت إفتتح 2019لسنة  اإلستثنائّيةإنعقدت جلسة اجمللس البلدي يف دورته             
جبدول  املسائل املعروضةإستعراض  إثر ذلك ، توىّل  .جبميع احلاضرين   اُمـــــــــــــــــــرحبّ ،   رئيس البلدية ، احملرزي

 :   ماعضاء اجمللس البلدي للّتداول فيهالسيدات و السادة أ اداعيأعمال اجللسة 

                I ) 1996 أفريل 18 بتاريخ127 تنقيح قرار الرّتاتيب الصحّية لبلدية املرسى عدد . 
 (II و الّسعر اإلفتتاحي 2020  كراس شروط إستلزام السوق األسبوعية لسنة . 

. كراس شروط إستلزام إستغالل مالعب كرة املضرب مبنتزه الّسعادة ( III 

IV)  2019 الّتخفيض يف مبلغ لزمة الّسوق األسبوعّية لسنة . 

. الّسنةمراجعة معاليم كراء قاعة األفراح بقصر الّسعادة كامل أاّيم  ( V 

VI) 2019 عرض الّتقرير الّسداسي لتقّدم تنفيذ برانمج اإلستثمار الّتشاركي لسنة . 

VII) 2020 برانمج اإلستثمار الّتشاركي لسنة   : 

 .إعتماد املنطقة البلديّة كمنطقة واحدة ➢

VIII)  2019 حتيني الربانمج الّسنوي لإلستثمار لسنة . 

. نزيهة بن شعبان العون البلدي السّيدة تنفيذ حكم تعقييب ابت صادر لفائدة  ( IX 
.يف مبلغ لزمة إستغالل شاطئ مهّيأ الّتخفيض (  X 

 
 



 

I)    1996أفريل  18  بتاريخ 127ة لبلدية المرسى عدد  راتيب الصحي  تنقيح قرار الت   :   
املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املصادقة على تنقيح قرار الرتاتيب الصحية لبلدية املرسى  

 حو التايل :  على النّ  1996أفريل  18بتاريخ  127عدد 

 :   ةالعنوان األول : أحكام عام   ➢

املنصوص عليها هبذا  مع مراعاة النصوص التشريعية والرتاتيب اجلاري هبا العمل ، ختضع امليادين       
العامة   للشروط  الضابط  الشروط  ولكراس  به  الواردة  والفنية  الصحية  واملواصفات  والشروط  للقواعد  القرار 
لصلوحية احملالت يف خصوص احملالت التجارية أو احلرفية أو املهنية اليت ال خيضع إستغالهلا إىل شروط عمرانية 

 و كراسات شروط .وصحية تضبطها أحكام قانونية أو ترتيبية أ

 ريق العام : ة بالط  لعاشر: حفظ الصح  ل من العنوان االباب األو   ➢

 : ) جديد( 158الفصل •

ت وكل شخص يقوم مبعاجلة أولية أو مزج أو غريها تؤدي  كل شخص يكون نشاطه منتجا للنفااي -
الذي حبوزته من إىل تغيري يف طبيعة النفاايت أو يف تركيبتها مطالب ابحملافظة على نظافة احملل  

 الداخل ومن اخلارج . 

 مينع إلقاء الفضالت مهما كان نوعها ابلطريق العام. -

جيب أن يكون على ذمة كل عمارة حاوية مسيكة ذات غطاء خمصصة جلمع الفضالت حتمل   -
تعريفا لرقم العمارة وإسم النهج ويتعني تنظيفها وصيانتها بصفة متنع إنبعاث الروائح الكريهة وتكاثر  

 شرات. احل

 ر:  مكر   163الفصل  •

مينع اإللقاء العشوائي للفضالت املنزلية واملتأتية من املؤسسات واملنشآت واحملالت املعدة ملمارسة   -
األنشطة التجارية أو احلرفية أو السياحية أو وضعها يف أوعية ال تستجيب للمواصفات احملددة من  

 قبل البلدية أو يف األماكن غري املخصصة لذلك. 

 

 



 

 جديد(: )165الفصل  •

كل شخص حبوزته نفاايت متأتية من حمالت جتارية أو مهنية أو حرفية وكل شخص منتج للنفاايت   -
ف  أو إىل هيكل عمومي أو خاص مكلّ   البلديةمطالب بتسليمها وفق الطرق اليت حتددها املصاحل  

 القانون .  ابجلمع وإىل مؤسسة تقوم بعمليات اإلزالة والتثمني طبقا للشروط اليت يضبطها

البلدية   - املصاحل  قبل  احملددين من  واملكان  الوقت  اجلماعية يف  أو  الفردية  احلاوايت  إخراج  جيب 
 لتسهيل عمل األعوان البلديني.

   : ) فصل جديد( 229الفصل  •

البيئية وأعوان   - والشرطة  البلدية  الشرطة  للغرض مطالبون كل يف البلدية  أعوان  واملؤهلني  احمللفني 
لرئيس   القرار وميكن  بتنفيذ فحوى هذا  إرتكاب    البلديةمشموالته  بغلق احملل مكان  قرار  إختاذ 

 املخالف لقرار الرتاتيب الصحية بصفة وقتية إىل حني زوال املخالفة.

 قرار المجلس البلدي  
األحكام العاّمة و الفصالن   تنقيح  اجمللس البلدي احلاضرون على بعد الّتداول و الّنقاش ، صادق أعضاء     

و إدراج الفصالن    1996أفريل  18بتاريخ   127قرار الرتاتيب الصحية لبلدية املرسى عدد من  165و   158
 به وفقا ملا يلي :   229مكّرر و  163

 :   ةالعنوان األول : أحكام عام   ➢

مع مراعاة النصوص التشريعية والرتاتيب اجلاري هبا العمل ، ختضع امليادين املنصوص عليها هبذا       
العامة   للشروط  الضابط  الشروط  ولكراس  به  الواردة  والفنية  الصحية  واملواصفات  والشروط  للقواعد  القرار 

ال خيضع إستغالهلا إىل شروط عمرانية   لصلوحية احملالت يف خصوص احملالت التجارية أو احلرفية أو املهنية اليت
 وصحية تضبطها أحكام قانونية أو ترتيبية أو كراسات شروط .

ة بالط ريق العام : ل من العنوان االباب األو   ➢  لعاشر: حفظ الصح 

 ) جديد( : 158الفصل •

ت وكل شخص يقوم مبعاجلة أولية أو مزج أو غريها تؤدي  كل شخص يكون نشاطه منتجا للنفااي -
تغيري يف طبيعة النفاايت أو يف تركيبتها مطالب ابحملافظة على نظافة احملل الذي حبوزته من إىل  

 الداخل ومن اخلارج . 



 مينع إلقاء الفضالت مهما كان نوعها ابلطريق العام. -

جيب أن يكون على ذمة كل عمارة حاوية مسيكة ذات غطاء خمصصة جلمع الفضالت حتمل   -
نهج ويتعني تنظيفها وصيانتها بصفة متنع إنبعاث الروائح الكريهة وتكاثر  تعريفا لرقم العمارة وإسم ال

 احلشرات. 

 جديد(: )165الفصل  •

 

ية من حمالت جتارية أو مهنية أو حرفية وكل شخص منتج للنفاايت  كل شخص حبوزته نفاايت متأتّ  -
ص مكّلف  مطالب بتسليمها وفق الطرق اليت حتددها املصاحل البلدية أو إىل هيكل عمومي أو خا

 ابجلمع وإىل مؤسسة تقوم بعمليات اإلزالة والتثمني طبقا للشروط اليت يضبطها القانون . 

البلدية   - املصاحل  قبل  احملددين من  واملكان  الوقت  اجلماعية يف  أو  الفردية  احلاوايت  إخراج  جيب 
 لتسهيل عمل األعوان البلديني.

 ر:  مكر   163الفصل  •

 

للفضالت املنزلية واملتأتية من املؤسسات واملنشآت واحملالت املعدة ملمارسة  مينع اإللقاء العشوائي  -
األنشطة التجارية أو احلرفية أو السياحية أو وضعها يف أوعية ال تستجيب للمواصفات احملددة من  

 قبل البلدية أو يف األماكن غري املخصصة لذلك. 

   ) فصل جديد(:  229الفصل  •

 

والش  - البلدية  الشرطة  للغرض مطالبون كل يف أعوان  واملؤهلني  البلدية احمللفني  البيئية وأعوان  رطة 
إرتكاب   بغلق احملل مكان  قرار  إختاذ  البلدية  لرئيس  القرار وميكن  بتنفيذ فحوى هذا  مشموالته 

 املخالف لقرار الرتاتيب الصحية بصفة وقتية إىل حني زوال املخالفة.

II(    والس عر اإلفتتاحي :   2020ة لسنة  األسبوعي  وق  كراس شروط إستلزام الس 
من جملة اجلماعات احمللية الذي ينص على ما يلي : " ختتص جمالس اجلماعات  84عمال مبقتضيات الفصل      

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



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

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

 قرار المجلس البلدي 
،  ـــــب      الّنقاش  و  الّتداول  احلاضرون  قّرر عد  البلدي  اجمللس   اس شروطفصول كرّ الّنظر يف  إرجاء    أعضاء 

حبضور كامل   إىل حني عقد جلسة عملعر اإلفتتاحي املقرتح  ويف السّ   2020ة لسنة  وق األسبوعيّ السّ   إستلزام
إلبداء الرّأي يف اخلصوص و من مثّ عرضها جمّددا على أنظار اجمللس البلدي يف دورة    البلدي  أعضاء اجمللس

   إستثنائّية تُعقد للغرض .

III(   الس عادة : رب بمنتزه  ض إستغالل مالعب كرة الم  إستلزاماس شروط  كر 
جمالس   ختتصّ  :"يّنص على أن من جملة اجلماعات احمللية الذي  84 مبقتضيات الفصلعمال              

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

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

 قرار المجلس البلدي 
 إستلزام  اس شروطفصول كرّ إرجاء الّنظر يف    أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون  قّررعد الّتداول و الّنقاش ،  ـــــب   

ويف الّسعر اإلفتتاحي املقرتح إىل حني عقد جلسة عمل حبضور    عادةمبنتزه السّ إستغالل مالعب كرة املضرب  
إلبداء الرّأي يف اخلصوص و من مثّ عرضها جمّددا على أنظار اجمللس البلدي يف   البلدي  كامل أعضاء اجمللس

 دورة إستثنائّية تُعقد للغرض .  

IV)    2019الت خفيض في مبلغ لزمة الس وق األسبوعي ة لسنة   : 
" بصفتها   Elite Escorteمت به السيدة جنالء الساملي وكيلة شركة  "  لب الذي تقدّ تبعا للطّ 

السوق    2019أكتوبر    09بتاريخ    2019السوق األسبوعية لسنة  مستلزمة   التخفيض يف مبلغ لزمة  قصد 
لسنة   أايّ   نظرا  2019األسبوعية  اإلنتصاب خالل  التّ ملنع  اإلنتخاابت  إجراء  وافقت  اليت  اآلحاد  شريعية  م 



كل يوم أحد ( ، وحيث خيضع طلب الطرح من عدمه ملصادقة اجمللس   د  6.338,000ائسية ) مبا يقابل  والرّ 
حول اإلطار    2019فيفري    22بتاريخ    04ؤون احمللية والبيئة عدد  الش   البلدي طبقا ملقتضيات منشور وزير

 املعاليم الواجبة ابألسواق واملساخل البلدية ،  املرجعي إلستلزام 

رح ، علما وأن الطّ   املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إبداء الرأي خبصوص طلب الشركة       
 من قبل السيد أمني املال اجلهوي بتونس.  يتمّ 
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السيدة جنالء الساملي وكيلة رفض مطلب    أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون  قّررعد الّتداول و الّنقاش ،  ـــــب          

التخفيض يف مبلغ حول    2019السوق األسبوعية لسنة  مستلزمة  " بصفتها    Elite Escorteشركة  "  
م اآلحاد اليت وافقت إجراء اإلنتخاابت ملنع اإلنتصاب خالل أايّ   نظرا  2019لزمة السوق األسبوعية لسنة  

، على أن يتّم الّتمديد يف مّدة الّلزمة إىل   كل يوم أحد (  د  6.338,000ائسية ) مبا يقابل  شريعية والرّ التّ 
 ومــــــــــــــي  2020ة لسنة  ـــــــــــــــــــــالسوق األسبوعيّ   إستلزام  ، حبيث تكون بداية   2020جانفي    12غاية األحد  
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V)  : مراجعة معاليم كراء ق اعة األفراح بقصر الس عادة كامل أي  ام الس نة 
على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إبداء الرّأي يف خصوص مراجعة معاليم كراء قاعة األفراح بقصر   املعروض    

اليّت مّت ضبطها مبقتضى مداولة جملس الّنيابة اخلصوصّية يف دورته اإلستثنائّية ليوم   –الّسعادة كامل أاّيم الّسنة  
ألفراح بقصر الّسعادة و مراجعة الّتوقيت حول حتسني اخلدمات املتعّلقة بقاعة ا  2013أكتوبر    10اخلميس  

 وفقا للجدول الّتايل : –الّصيفي و الّشتوي و الّتعريفات 
 
 
 

 

 

 

 

 



 ول       جدول ح 
 نة ام الس  معاليم كراء ق اعة األفراح بقصر السعادة كامل أي   

 

 ف المعلوم الموظ   واج ام إبرام عقود الز  أي    واج أشهر إبرام عقود الز  
 د 1300 لى الجمعة  من األحد إ جانفي 

 د 1800 يوم السبت 
 د 1300 لى الجمعة  من األحد إ فيفري 

 د 1800 يوم السبت 
 د 1300 مارس   14لى إ 01من  مارس 

 د 1800 مارس    30لى مارس  إ 15من 

 د 1300 لى الجمعة  من األحد إ أفريل 

 د 1800 يوم السبت 
 د 1300 لى الجمعة  من األحد إ ماي

 د 1800 يوم السبت 
 د 1300 لى الجمعة  من األحد إ جوان

 د 1800 يوم السبت 
 د 1300 ثنين، الثالثاء، األربعاء و الخميس  اإل جويلية 

الجمعة و السبت واألحد لكامل  
 الشهر 

 د 1800

 د 1300 ثنين، الثالثاء، األربعاء و الخميس اإل أوت

 د 1800 األحد لكامل الشهر  و الجمعة ، السبت 

 د 1300 ثنين ،الثالثاء ،األربعاء و الخميس اإل سبتمبر 

 د 1800 الجمعة ، السبت واألحد لكامل الشهر  
 د 1300 لى الجمعة  من األحد إ أكتوبر 

 د 1800 يوم السبت 
 د 1300 لى الجمعة  من األحد إ نوفمبر 

 د 1800 يوم السبت 
 د 1300 ديسمبر   18إلى  01من  ديسمبر 

 د 1800 ديسمبر     30ديسمبر إلى  19من 

 .  د 1800  :ف المعلوم الموظ   : ينية ة و الد  ام العطل الرسمي  أي   ليلة - * مالحظات: 

 . 4: يوم   واج لكل  لعدد عقود الز   األقصى الحد   -     

 

 



 قرار المجلس البلدي 
مراجعة معاليم كراء قاعة   إرجاء الّنظر يف  أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون  قّررعد الّتداول و الّنقاش ،  ـــــب     

إىل حني عقد جلسة عمل حبضور كامل أعضاء اجمللس البلدي إلبداء   األفراح بقصر الّسعادة كامل أاّيم الّسنة
 للغرض .   الرّأي يف اخلصوص و من مثّ عرضها جمّددا على أنظار اجمللس البلدي يف دورة إستثنائّية تُعقد

هذا ، و مّتت املطالبة إبجياد صيغة لتوفري منحة لضّباط احلالة املدنّية مقابل مصاريف التنّقل و غريها ، كما   
 مّت إقرتاح جمانّية إبرام أعضاء اجمللس البلدي عقود زواجهم بقاعة األفراح بقصر الّسعادة .

VI)  2019عرض الت قرير الس داسي لتقد م تنفيذ برنامج اإلستثمار الت شاركي لسنة  : 
الّتشاركي لسنة    الّتقرير الّسداسي لتقّدم تنفيذ برانمج اإلستثمار  املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي  

 :  الّتاليني نيوفقا للجدول 2019

 تنفيذ تقد م  الس داس             ي ل الت قرير  
 2019برنامج اإلستثمار الت شاركي لسنة  

 
م  نسبة تقد   فقة مبلغ الص   بيان المشاريع  

 األشغال 
  المالحظات 

  لية بصدد الدراسة  األو   ----------- د  500.000.000 التنوير العمومي . 

رقات  ، بناء تعبيد الط  

األرصفة وتصريف 

 األمطار. مياه 

  لية بصدد الدراسة  األو   ----------- د  1.750.000.000

 

 

 

 



 

VII)    2020برنامج اإلستثمار الت شاركي لسنة    : 
   إعتماد المنطقة البلدي ة كمنطقة واحدة :  •

تقسيم املنطقة   2020اإلستثمار الّتشاركي لسنة    عداد برانمجإل  األعمال الّتحضرييةحيث تقتضي    
أو جلسة عمل للجنة األشغال ابلبلديّة و خلّية    البلديّة إىل مناطق من خالل مداولة للمجلس البلدي

البلديّة كمنطقة   الربانمج البلدي املوافقة على إعتماد املنطقة  ، املعروض على أنظار أعضاء اجمللس 
لتنفيذ املشاريع    2020  و سوف يتّم ختصيص كامل إعتمادات سنة، هذا  و عدم تقسيمها    واحدة

بسبب عدم تغطية   2019سنة  و بقااي  2018،    2017اليّت مل يتسّن للبلديّة إجنازها خالل سنوات 
و   احلاجّيات  جلميع  املرصودة  طلبات   خاّصةاإلعتمادات  تنفيذ كامل  يف  البلديّة  ملصداقّية  ضماان 

 .  املواطنني يف برجمة مناطق التدّخل يف ميدان البنية األساسّية

 قرار المجلس البلدي 
 

على إعتماد املنطقة البلديّة كمنطقة   أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون  وافقبـــــعد الّتداول و الّنقاش ،        
ختصيص مع  ،    و تنفيذه  2020و عدم تقسيمها يف إطار إعداد برانمج اإلستثمار الّتشاركي لسنة    واحدة

و    2018،    2017لتنفيذ املشاريع اليّت مل يتسّن للبلديّة إجنازها خالل سنوات    2020كامل إعتمادات سنة  
ضماان ملصداقّية البلديّة   خاّصةبسبب عدم تغطية اإلعتمادات املرصودة جلميع احلاجّيات و    2019سنة  بقااي  

 .   يف تنفيذ كامل طلبات املواطنني يف برجمة مناطق التدّخل يف ميدان البنية األساسّية 

VIII)    2019تحيين البرنامج الس نوي لإلستثمار لسنة    : 
 2019على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املصادقة على تنقيح الربانمج الّسنوي لإلستثمار لسنة    املعروض  

 طبقا للجدول الّتايل :

 قرار المجلس البلدي 
 

        ، الّنقاش  و  الّتداول  على  صادقبـــــعد  احلاضرون  البلدي  اجمللس  الّسنوي   أعضاء  الربانمج  تنقيح 
 طبقا للجدول الّتايل :  2019لإلستثمار لسنة  



   

XI)    لف ائدة تعقيبي بات صادر  نزيهة بن  العون البلدي السي دة  تنفيذ حكم 
 شعبان :  

  2019جويلية    12بتاريخ    312702حيث أنّه مبقتضى القرار التعقييب البات الصادر يف القضية عدد     
املرسى    بلدية  على  القانونية  املصاريف  وحبمل  أصال  ورفضه  التعقيب شكال  مطلب  بقبول  احملكمة  قضت 

ن تؤدي للمدعية العون وابلتايل إعتماد احلكم اإلبتدائي القاضي إبلزام البلدية يف شخص ممثلها القانوين ب 
لقاء د    5.000,000لقاء ضررها املادي و  د    29.900,000البلدي السيدة نزيهة بن شعبان مبلغا قدره  

عنوان   د  350ضررها املعنوي وحبمل املصاريف القانونية على اجلهة املّدعي عليها كإلزامها بن تؤدي للمدعية  
اصلة بني صدور قرار عزهلا عن العمل من أجل التورط يف أتعاب تقاضي وأجرة حماماة وذلك عن الفرتة الف

وجه هلا لنفسه واإلضرار ابإلدارة وإعادة إدماجها   قضية إستغالل موظف عمومي صفته إلستخالص فائدة ال
، وحيث أن اإلدارة البلدية قد ابدرت إبرجاع املدعية   1998أفريل    23إثر صدور حكم بتربئة ساحتها بتاريخ  

تها عن الفرتة الفاصلة بني العزل وإعادة اإلدماج مما حدى هبا للقيام أمام القضاء وية وضعيّ لعملها دون تس 
 اإلداري بدعوى يف التعويض حكم فيها حسب املنطوق املذكور أعاله. 

وحيث إستوفت القضية مجيع أطوارها القضائية، وحيث أن مبلغ التعويض احملكوم به لفائدة السيدة    
مّتت برجمته مبيزانية البلدية ، املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املوافقة على أداء نزيهة بن شعبان قد  

د    29.900,000  :   د  35.250,000  مبلغ التعويض احملكوم به لفائدة السيدة نزيهة بن شعبان وقدره :
: أتعاب تقاضي وأجرة    د  350  +كتعويض عن الضرر املعنوي  د    5.000,000+كتعويض عن الضرر املادي 

 حماماة  . 
 قرار المجلس البلدي  

أداء مبلغ التعويض احملكوم به لفائدة    بـــــعد الّتداول و الّنقاش ، وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على  
: وقدره  شعبان  بن  نزيهة  الضرر  د    29.900,000  :   د  35.250,000  السيدة  عن  كتعويض 

املعنوي  د    5.000,000+املادي الضرر  أتعاب تقاضي وأجرة حماماة  د   350  + كتعويض عن  و ذلك   : 
 قضتو الّذي    2019جويلية    12بتاريخ    312702التعقييب البات الصادر يف القضية عدد    تنفيذا للقرار

   .احملكمة بقبول مطلب التعقيب شكال ورفضه أصال وحبمل املصاريف القانونية على بلدية املرسى  فيه



 

 

 

 



 

 

 



 
 



 

 



 


