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  والبيئة  ة  ؤون المحلي  وزارة الش   

 

 ة المرسى  بلدي            

  المجلس   شؤون                
 

 

 البلدي   جلس الجملي لجلسة الم   المحضر
 2021لسنة    الثالثة في دورته العادي ة    

 2021  أوت   03  الثاء الثـ  المنعقدة يوم  
 

 

 
 
 

البلدي    احلادية عشرة صباحا اعة  على الس    2021  أوت      03  الاثء الث  إنعقدت يوم   ة بقصر 
،    ةالبلدي    ، رئيس  املعز بوراوي  دبرائسة السي    2021لسنة    الثالثةيف دورته العادي ة    البلدي  اجمللسجلسة  

ة إىل مقـر  اآليت ذكرهم ، بعد توجيه إستدعاءات كتابي    البلدي  اجمللسادة أعضاء  والس    ات دوحبضور السي  
املتعل ق    2018ماي    09 خ يفاملـؤر    2018لسنة    29 األساسي عددسكنـاهم تطبيقا ملا يقتضيه القانون  

 ايل : ّ  الت ووفقا للنص   ،ة ــــــــــــــــــــة اجلماعات احملليمبجل  
 .  إستدعاء   الموضوع :       

       ،  2021لسنة  الثالثةيف دورته العادي ة  البلدي شرف إبستدعائكم حلضور جلسة اجمللس، أت دوبعـــــــ
 . ة( بقصر البلدي  11.00)احلادية عشرة صباحا اعة على الس   2021 أوت   03الاثء الث  يوم و ذلك 

 
 

 آلنسة مىن خالص  ا -
     لسيدة فرايل مسرية بوزيريا-

 اآلنسة إميان الفهري -
 

 
 

        السيد حممد شراد -
    السيد حممد ضياف الدريدي  -

                  زهور قريرة  اآلنسة - -
             السيدة عائشة املهريي  -

 املساعدة األوىل لرئيس البلدية، 
 مساعدة رئيس البلدية،  

 مستشارة، رئيسة جلنة الد ميقراطية التشاركية واحلوكمة املفتوحة، 
 

    مستشار، رئيس دائرة املرسى الرايض،
 

 ، مستشار، رئيس دائرة قمرت 
 ،  مستشارة، رئيسة دائرة البحر األزرق

 ،  املدينة مستشارة، رئيسة دائرة املرسى 



   السيد رؤوف الشنويف  -
   السيد سليم الزلطين -
 

 ،  مستشار، رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة 
وفاقدي السند   و الشغل    جتماعيةاإلرئيس جلنة الشؤون    مستشار ،

 و حاملي اإلعاقة ،  
 م

 ، و التعليم الفنون و الثقافة و الرتبية  جلنة ، رئيسة  مستشارة السيدة روضة الزاوشي رزق اّلل       -
 ،   رئيسة جلنة شؤون املرأة واألسرة،  مستشارة محزة السيدة نبيلة   -
 مستشار، السيد حممد نبيل صاحب الطابع -
 مستشار، السيد أيوب بن احلاج   -
 السيد أمحد ريزا   -
 السيد حممد التيجاين بوعزيز     -
          السيدة سهام عزالدين  -

 مستشار،
 مستشار،
 مستشارة،

 مستشارة، السيدة هاجر مطري -
 مستشارة. السيدة انئلة اهلم امي  -

                                                 

   : و تغّيب        

-   
 السيد إلياس كشك  -

 
 

مساعد رئيس البلدية، رئيس جلنة الشؤون املالية واإلقتصادية               
 ، ومتابعة التصرف

  السيدة لطيفة التاجوري  -
               ارس العي اشي      فالسيد   

 مساعدة رئيس البلدية، 
 ، بني اجلنسني  رصالف وتكافؤ  ساواة مستشار، رئيس جلنة امل

 السيدة رمي حشيشة   -
 
 السيد قيس نيقرو -

 مستشارة، رئيسة جلنة الش ؤون اإلداري ة وإسداء اخلدمات والت عاون 
 الالمركزي،  

 مستشار، رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة، 
   ،   هيئة العمرانيةمستشار، مكل ف بلجنة األشغال والت   السيد حممد الطيب املهريي              -
 مستشار، السيد عياض الزهار -
 مستشار، السيد خالد شيبوب  -

 مستشار، السيد سليم احملرزي -

 مستشار، السيد أمين بن مسعود  -



  

  

ة.مستشار  اآلنسة راقية الغريب   -  
 

 

 البلدي:    لسجلسة اجمل حضركما 

 ، السيد الكاتب العام للبلدي ة  -

 كتابة اجمللس ،  -

 بعض املواطنني .  -
 

 

 

ُمــــــــرحب ا جبميع احلاضرين ،    لبلديةا  ، رئيس   املعز بوراويد  السيّ اليت إفتتحها    البلدي  اجمللس إنعقدت جلسة       
 . و املواطنني  رة البلدي ةو اإلداالبلدي  اجمللسمـــــــــــن أعضــــــــــــاء 

        تاإستعراض املسائل املعروضة جبدول أعمال اجللسة داعيا السيد  البلدية  السيد رئيس  إثر ذلك ، توىل                     
 : داول فيها للت   البلدي لساجملو السادة أعضاء 

 

I )  : لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف 
 .2021متابعة إجناز الربانمج السداسي لإلستثمار لسنة  (1
 .2021حتويل إعتماد مرخص فيه داخل العنوان األول مبيزانية   (2

إيقاف تسديد معينات التسويغ للمحل البلدي الكائن بنهج أمحد التليلي بسبب حالة البناية إىل حني  (3
 إعادة هتيئتها. 

- 2019إسرتجاع مبلغ مايل مت دفعه خطأ على أساس املعلوم على العقارات املبنية بعنوان سنيت   (4
2020. 

 إسرتجاع مبلغ مايل بعنوان معلوم األشغال على الطريق العام.   (5
 إسرتجاع  مبالغ مالية بعنوان كراء قاعة األفراح بسبب قرارات الوضع الصحي.  (6
II)   : لجنة النظافة والصحة والبيئة 
 قرار منع إستعمال وتوزيع ومسك األكياس البالستيكية ذات اإلستعمال الوحيد.  ❖

III )    : مختلفـات 
 ترخيص إستغالل شاحنة جمهزة لبيع األكلة اخلفيفة .  (1
 تسوية وضعية كشك لبيع األكلة اخلفيفة مبنطقة قمرت .  (2



 مقربة سيدي عبد العزيز ) فتح ابب اثن(.  (3
 

 املستقبل الرايضي ابملرسى.مجعية   إتفاقية مربمة بني البلدية و  (4
 ختصيص النقاط السوداء لبيع الزهور. (5
 تراخيص املاء الصاحل للشراب و التنوير الكهرابئي)كيفية توظيف املعاليم(. إسناد  (6
   .تسمية األهنج  (7
 حدود قمرت كما كانت عليها قبل إحداث دائرة املرسى املدينة.  إرجاع (8
 " . الزفي إحداث جلنة تعىن ابملركب التجاري "   (9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I)   واإلقتصادية ومتابعة التصرف : لجنة الشؤون المالية 
 :   2021متابعة إنجاز البرنامج السداسي لإلستثمار لسنة   (1
 

املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي كشف يف متابعة إجناز الربانمج السداسي لإلستثمار  
 . 2021لسنة 

 

 

 

 

 

 



 

 :   2021بميزانية   تحويل إعتماد ُمرخ ص فيه داخل العنوان األول    2)
رمسة مبيزانية البلدية لسنة 

ُ
  اوحيث أن البلدية تعتزم إنتداب مستشار ، ( 01.101لإلنتداابت ) الفصل  املــــُخصص ة 2021نظرا لعدم كفاية اإلعتمادات امل

 :   كما يلي بيانه   فإهنا إرأتت إجراء حتويل إعتماد ، العمومية للمصاحل

 اإلعتمادات النهائية   النقص   الزيادة   المبالغ الُمرس مة   بيان النفقة   فصل/ الفقرة / ف .ف  ال 
01101 

0001 /000 
 أتجري األعوان القارين 
 األجر األساسي والتدرج 

1725599.000 4356.000  1729955.000 

01101 
0002 /000 

 4518007.000  15036.000 4502971.000  الثابتةاملنح اخلصوصية  

01101 
0014 /000 

 1282669.000  3782.000 1278887.000 على املشغل   احملمولة   املسامهات

02202     
0045 /002 

 

اإلعتناء عن طريق املناولة 
 لشواطئاب

60630.000  23174.000 37456.000 

 7568087.000 23174.000 23174.000 7568087.000 اجملموع 

 

 



 قرار المجلس البلدي 
داخل الفصل   2021حتويل إعتماد مرخص فيه داخل العنوان األول مبيزانية صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون ابإلمجاع على بعد التداول والنقاش ، 

 :   كما يلي بيانه  ( وإجراء حتويل إعتماد01101)

 اإلعتمادات النهائية   النقص   الزيادة   المبالغ الُمرس مة   بيان النفقة   الفصل/ الفقرة / ف .ف  
01101 

0001 /000 
 أتجري األعوان القارين 
 األجر األساسي والتدرج 

1725599.000 4356.000  1729955.000 

01101 
0002 /000 

 4518007.000  15036.000 4502971.000  الثابتةاملنح اخلصوصية  

01101 
0014 /000 

 1282669.000  3782.000 1278887.000 على املشغل   احملمولة   املسامهات

02202     
0045 /002 

 

اإلعتناء عن طريق املناولة 
 لشواطئاب

60630.000  23174.000 37456.000 

 7568087.000 23174.000 23174.000 7568087.000 اجملموع 
 

 وفو ض اجمللس لرئيسه إختاذ اإلجراءات الال زمة يف الغرض.           

 



 

إيقـاف تسديد معينات التسويغ للمحل البلدي الكائن بنهج أحمد التليلي بسبب حالة   3)
 البناية إلى حين إعادة تهيئتها: 

أبرم عقد تسويغ بني بلدية املرسى ووكيل شركة األلعاب الذهبية للمحل التجاري الكائن بنهج أمحد التليلي        
 بعد أن مت إستيفاء الشروط القانونية املستوجبة.   2011أفريل  11بتاريخ 

تقدم وكيل الشركة املتسوغة مبطلب قصد الرتخيص هلا للقيام إبصالحات للبناية    ،2011ماي    02بتاريخ        
اليت كانت حالتها سيئة وال تتماشى مع النشاط التجاري اجلديد املتمثل يف بيع اللعب واهلدااي،وأعد للغرض ملفا فنيا  

البناء اليت قررت عدم املوافقة متعللة   الفنية لرخص  اللجنة  لبلدية  مت عرضه على أنظار  أبن "املشروع يرجع ابلنظر 
 املرسى". 

وحيث إستحال على املتسوغة ممارسة النشاط التجاري نظرا لعدم هتيئة احملل، وبعد تلقيها رفض اللجنة الفنية        
لرخص البناء ملطلب التهيئة قامت ابلتنبيه على البلدية بواسطة عدل منفذ قصد صيانة البناية بوصفها مالكة اجلدران  

 كما قامت بتظلم لدى السيد وايل تونس قبل اللجوء للقضاء.  2016فيفري   01لك بتاريخ  وذ

ومبا أن البلدية مل تربمج تكاليف هتيئة احملل ابمليزانية نظرا للظروف اإلقتصادية اليت متر هبا البالد فقد إقرتحت       
ديدة توافق عليها املصاحل الفنية مع طرح تكاليف  على وكيل الشركة القيام ابلتهيئة على نفقته اخلاصة وفقا ألمثلة ج

التهيئة من معينات التسويغ بعد تعديلها،إال أنه عرب  عن عدم إمكانية حتمله للتكاليف الباهضة للتهيئة عارضا تقرير  
دية اليت إختبار لوضعية البناية قام به األستاذ عزالدين فرحات اخلبري العديل لدى احملاكم والذي يوض ح احلالة املرت 

 أصبحت عليها البناية. 

يطلب مبقتضاه إعفاءه من   2021  مارس  01وتبعا لذلك ، قد م وكيل شركة األلعاب الذهبية مطلبا بتاريخ          
 خالص معينات التسويغ إىل حني هتيئة احملل مبا أن هناك إستحالة مؤكدة إلستغالله على وضعيته احلالية .  

بوا ُملتزم  املتسوغ  السنوية، وبناء على ومبا أن  الزايدة  فيها  التسويغ إبنتظام مبا  التعاقدية خاصة دفع معينات  جباته 
املطلب الذي قد مه، املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي مقرتح إعفاء شركة األلعاب الذهبية من دفع  معينات 

 إىل غاية هتيئة احملل املذكور.    2021التسويغ بداية من أول جانفي 

 



 

 أي المكتب البلدي  ر 

 

كراء احملل التجاري  بعد التداول والنقاش، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على إيقاف تسديد معينات     
 إم ا على نفقة البلدية أو على نفقة املستغل.  هتيئته  إىل غاية   الكائن بنهج أمحد التليلي 

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

 البلدي   قرار المجلس 

 

إيقاف تسديد معينات كراء بعد التداول والنقاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون ابإلمجاع على        
إىل غاية هتيئته  إم ا على نفقة البلدية أو    2021أكتوبر    01إبتداء من  احملل التجاري الكائن بنهج أمحد التليلي  

 للتفاوض معه.     إستدعائهعلى نفقة املستغل مع 

إسترجاع مبلغ مالي تم  دفعه خطأ على أساس المعلوم على العقـارات المبينة بعنوان   4)
 :  2020- 2019سنتي  

 

    من جملة اجلباية احمللية الصادرة مبقتضى القانون عدد   34و   28إستنادا ألحكام الفصلني     
والل ذان ينصان على أن ه ميكن إسرتجاع املبالغ املدفوعة    1997فيفري    03املؤرخ يف    1997لسنة    11

خطأ أو دون موجب بعنوان املعلوم على العقارات املبنية وغري املبنية وكذلك اخلطااي املتعلقة به بعد تقدمي 
 مطلب يف الغرض إىل اجلماعة احمللية. 

ع أموال بعنوان املعلوم على وحيث أن السيد عماد بن سامل بن إبراهيم قد تقدم مبطلب يف إسرتجا     
يف حني أن ه قام خبالص املعلوم على العقارات املبنية    2020و  2019العقارات غري املبنية بعنوان سنيت  

)عدد للسكن  الفصالن 16املـُعد ة   ( التوظيف  موضوع  األرض  نفس  على  مشي دة  شقة( 
 .( وبعنوان نفس السنتني020401061000 و  020401060000

 



 

ى أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على إرجاع املبلغ املدفوع خطأ على أساس الفصل  املعروض عل 
مليما              020401061000 وتسعون  وواحد  وثالمثائة  دينارا  ومثانون  وستة  وثالمثائة  ألف  وقدره 

مليما  د1386,391) وتسعون  دينارا  وستون  وتسعة  وستمائة  آالف  ثالثة  مبلغ  عن  عوضا   )
 لصاحب مطلب إسرتجاع األموال املذكورأعاله .  د( 3.669,090)

 رأي المكتب البلدي  

 

بعد النقاش والتداول ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على إرجاع املبلغ املايل املدفوع خطأ  
املعلوم (  بعنوان  د1386,391وقدره ألف وثالمثائة وستة ومثانون دينارا وثالمثائة وواحد وتسعون مليما )

لفائدة السيد عماد بن سامل بن إبراهيم   020401061000على العقارات املبنية على أساس الفصل
   د(.3.669,090عوضا عن مبلغ ثالثة آالف وستمائة وتسعة وستون دينارا وتسعون مليما )

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

 البلدي   مجلس قرار ال 

على إرجاع املبلغ املايل  بعد التداول والنقاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون ابإلمجاع  
(   د 1386,391املدفوع خطأ وقدره ألف وثالمثائة وستة ومثانون دينارا وثالمثائة وواحد وتسعون مليما )

لفائدة السيد عماد بن سامل   020401061000بعنوان املعلوم على العقارات املبنية على أساس الفصل
   د(. 3.669,090بن إبراهيم عوضا عن مبلغ ثالثة آالف وستمائة وتسعة وستون دينارا وتسعون مليما )

 إسترجاع مبلغ مالي بعنوان معلوم األشغال على الطريق العام : 5)

 
املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء الرأي يف خصوص مطلب إسرتجاع مبلغ مايل         

بعنوان معلوم الرتخيص يف القيام   د(  196,701)قدره مائة وستة وتسعون دينارا وسبعمائة وواحد مليما  
ة الر بط بشبكة  ، وذلك  ألن عملي  5الكائن بقمرت كلم    112أبشغال على الطريق العام للمنزل عدد  

 املياه الصاحلة للشراب ال تستحق أشغاال على الطريق العام .



 

 

 رأي المكتب البلدي  

بعد النقاش والتداول، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على إرجاع مبلغ  مايل قدره مائة            
بعنوان معلوم الرتخيص يف القيام أبشغال   د(  196,701)وستة وتسعون دينارا وسبعمائة وواحد مليما  

بط بشبكة املياه الصاحلة  وذلك ألن عملية الر    ،5الكائن بقمرت كلم    112على الطريق العام للمنزل عدد  
 للشراب ال تستحق أشغال على الطريق العام .

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

 البلدي   قرار المجلس 

 مزيد  بعد النقاش والتداول ، قر ر أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون إرجاء البت يف املوضوع إى حني       
 اإلستفسار مع املصلحة املعنية. 

 إسترجاع مبالغ مالية : 6)
 

مبالغ             إسرتجاع  مطليب  الرأي يف خصوص  إبداء  البلدي  املكتب  أعضاء  أنظار  على       املعروض 
السعادة   بقصر  إبرام عقود زواج  األفراح قصد  قاعة  بعنوان كراء  (    مالية  املبلغ  للقائمة    -) كامل  وفقا 

وصدور بالغي رائسة احلكومة الصادرين   19بسبب تزامن هذا اإلبرام مع تفشي جائحة كوفيد    -املصاحبة  
فريوس كوروان والبالغ املشرتك    املتعل قني بقرارات الل جنة الوطنية جملاهبة   2021جوان    29و    25بتارخيي  

حول إقرار مجلة من اإلجراءات    2021جوان    30بني والة تونس وأراينة ومنوبة وبن عروس املـُؤرخ يف  
توقيا من إنتشار فريوس كوروان املستجد  ، علما وأن هذه اجلائحة مت تصنفيها كقو ة قاهرة وظرف غري متوقع 

 عقد الزواج.  ابلتايل خارج عن إدارة البلدية وطريف 

 

 

 



 قـائمة في طالبي إسترجاع مبالغ مالية مدفوعة 
 قصد إبرام عقود الزواج بقصر البلدية   

 المبلغ المدفوع  تاريخ الزواج  اإلسم واللقب  ع/ر 
 د  1.300,000   2021جويلية  01 أكرم بن عمر بلحاج 1

 د   1.300,000 2021جويلية  10 مهدي بن حمفوظ بن يعقوب  2
 

 المكتب البلدي رأي  
 

بعد النقاش والتداول ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على إرجاع مبالغ مالية دفعت      
بعنوان كراء قاعة األفراح قصد إبرام عقود زواج بقاعة األفراح بقصر السعادة )كامل املبلغ( بسبب تزامن 

بتارخيي  وصدور بالغي رائسة احلكو 19هذا اإلبرام مع تفشي جائحة كوفيد     29و    25مة الصادرين 
املتعل قني بقرارات الل جنة الوطنية جملاهبة فريوس كوروان والبالغ املشرتك بني والة تونس وأراينة      2021جوان
حول إقرار مجلة من اإلجراءات توقيا من إنتشار فريوس   2021جوان    30وبن عروس املـُؤرخ يف   ومنوبة

ائحة مت تصنفيها كقو ة قاهرة وظرف غري متوقع ابلتايل خارج عن إدارة  كوروان املستجد  ، علما وأن هذه اجل
 البلدية وطريف عقد الزواج وفقا للقائمة التالية:  

 قـائمة في طالبي إسترجاع مبالغ مالية مدفوعة 
 قصد إبرام عقود الزواج بقصر البلدية   

 

 المبلغ المدفوع  تاريخ الزواج  اإلسم واللقب  ع/ر 
 د  1.300,000   2021جويلية  01 بلحاجأكرم بن عمر  1

 د   1.300,000 2021جويلية  10 مهدي بن حمفوظ بن يعقوب  2

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

 

 



 

 البلدي   قرار المجلس 

 

البلدي   اجمللس  أعضاء  والتداول، صادق  النقاش  إرجاع بعد  مالية دفعت   ابإلمجاع على  مبالغ 
بعنوان كراء قاعة األفراح قصد إبرام عقود زواج بقاعة األفراح بقصر السعادة )كامل املبلغ( بسبب تزامن 

بتارخيي  19هذا اإلبرام مع تفشي جائحة كوفيد     29و    25وصدور بالغي رائسة احلكومة الصادرين 
لوطنية جملاهبة فريوس كوروان والبالغ املشرتك بني والة تونس وأراينة  املتعل قني بقرارات الل جنة ا    2021جوان
حول إقرار مجلة من اإلجراءات توقيا من إنتشار فريوس   2021جوان    30وبن عروس املـُؤرخ يف    ومنوبة

كوروان املستجد  ، علما وأن هذه اجلائحة مت تصنفيها كقو ة قاهرة وظرف غري متوقع ابلتايل خارج عن إدارة  
 البلدية وطريف عقد الزواج وفقا للقائمة التالية:  

 قـائمة في طالبي إسترجاع مبالغ مالية مدفوعة 
 قصد إبرام عقود الزواج بقصر البلدية   

 
 المبلغ المدفوع  تاريخ الزواج  اإلسم واللقب  ع/ر 
 د  1.300,000   2021جويلية  01 أكرم بن عمر بلحاج 1

 د   1.300,000 2021جويلية  10 مهدي بن حمفوظ بن يعقوب  2

II  : لجنة النظافة والصحة والبيئة ) 

 قــــــــــــرارمنع إستعمال وتوزيع ومسك األكياس البالستيكية ذات اإلستعمال الوحيد :  ❖
 

املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على إصدار قرار منع إستعمال وتوزيع ومسك          
 األكياس البالستيكية ذات اإلستعمال الوحيد وفقا للن ص التايل :  

 إن رئيس بلدية املرسى بعد إطالعه،        



املتعلق مبجلة   2018ماي    09املؤرخ يف    2018لسنة    29على القانون األساسي عدد       
 اجلماعات احمللية،

 املتعلق إبحداث بلدية املرسى،  1912أفريل  06وعلى األمر املؤرخ يف       
املتعل ق بضبط    2020جانفي    16املؤرخ يف    2020لسنة    32وعلى األمر احلكومي عدد       

 وتوزيعها ومسكها ابلسوق الداخلية.  أنواع األكياس البالستيكية اليت مينع إنتاجها وتوريدها
 .1996أفريل  18املؤرخ يف  127وعلى قرار الرتاتيب الصحية لبلدية املرسى عدد       
نوفمرب    04وعلى حمضر جلسة إنتخاب رئيس اجمللس البلدي لبلدية املرسى املنعقدة يوم اإلثنني      

2019  ، 
  03املنعدقة يوم الثالاثء    2021الثالثة لسنة    وعلى مداولة اجمللس البلدي يف دورته العادية     
 .2021أوت 

 قــــــرر ما يلــــي 
 

: مينع إستعمال وتوزيع ومسك األكياس البالستيكية ذات اإلستعمال الوحيد بكامل الفصل األول
 املنطقة البلدية . 

الثاين عن  الفصل  مسكها  يقل  اليت  تلك  الوحيد  اإلستعمال  ذات  البالستيكية  األكياس   :40 
  2020لسنة  32من األمر احلكومي عدد  2لرتا على معىن الفصل  30ميكرون أو سعتها عن 

املتعل ق بضبط أنواع األكياس البالستيكية اليت مينع إنتاجها وتوريدها    2020جانفي    16املؤرخ يف  
 سوق الداخلية.  وتوزيعها ومسكها ابل

الثالث إنطالق  الفصل  قبل  ملدة شهر  التواصل  البلدية حبملة حتسيسية مبختلف وسائل  تقوم   :
 التنفيذ الفعلي هلذا القرار.

 :توظ ف خطااي مالية لكل خمالف هلذا القرار كما يلي: الفصل الرابع
 

 يف حالة العود  د   1000د  و  500 املساحات التجارية:) الكربى ،املتوسطة ،( والصيدليات
مبناسبة   البالستيكية  لألكياس  وموزع  مستعمل  كل 

 تعاطي نشاط جتاري 
 د يف حالة العود 200د  و   150

 
 
 



اخلامس البلدية  الفصل  الشرطة  مركز  ورئيس  البيئية  الشرطة  مركز  ورئيس  للبلدية  العام  :الكاتب 
 مكلفون كل فيما خيصه بتنفيذ هذا القرار.

جيري العمل هبذا القرار بعد نشره ابجلريدة الرمسية للجماعات احمللي ة وابلتحديد    :   الفصل السادس 
 .2022جانفي  01بداية من 

 رئيــــس البلديــــة 

 رأي المكتب البلدي 

بعد التداول والنقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على إصدرا قرار منع إستعمال وتوزيع    
ة ذات اإلستعمال الوحيد وفقا للن ص اآلنف عرضه شريطة منح الوقت الكايف  ومسك األكياس البالستيكي 

وتنفيذ    النظافة والصح ة والبيئةإلعالم التجار والفضاءات التجارية وإعداد خطة اتصالية من طرف جلنة  
 القرار بصفة تدرجيية. 

 البلدي   قرار المجلس 

التداول والنقاش ،   البلدي احلاضرون    ت أغلبيةصادقبعد  مع    -  14وعددهم  أعضاء اجمللس 
إستعمال وتوزيع ومسك األكياس البالستيكية  على قرار منع    -منهم    03وحتفظ عدد    02رفض عدد  

 : وفقا للن ص التايل الوحيد ذات اإلستعمال 
 إن رئيس بلدية املرسى بعد إطالعه، 

املتعلق مبجلة   2018ماي    09املؤرخ يف    2018لسنة    29على القانون األساسي عدد       
 اجلماعات احمللية،

 املتعلق إبحداث بلدية املرسى،  1912أفريل  06وعلى األمر املؤرخ يف       
املتعل ق بضبط    2020جانفي    16املؤرخ يف    2020لسنة    32وعلى األمر احلكومي عدد       

 اس البالستيكية اليت مينع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها ابلسوق الداخلية.أنواع األكي
 .1996أفريل  18املؤرخ يف  127وعلى قرار الرتاتيب الصحية لبلدية املرسى عدد       
نوفمرب    04وعلى حمضر جلسة إنتخاب رئيس اجمللس البلدي لبلدية املرسى املنعقدة يوم اإلثنني      

2019  ، 
  03املنعدقة يوم الثالاثء    2021على مداولة اجمللس البلدي يف دورته العادية الثالثة لسنة  و      
 .2021أوت 

 
 



 قــــــرر ما يلــــي 
 

: مينع إستعمال وتوزيع ومسك األكياس البالستيكية ذات اإلستعمال الوحيد بكامل الفصل األول
 املنطقة البلدية . 

الثاين عن  الفصل  مسكها  يقل  اليت  تلك  الوحيد  اإلستعمال  ذات  البالستيكية  األكياس   :40 
  2020لسنة  32من األمر احلكومي عدد  2لرتا على معىن الفصل  30ميكرون أو سعتها عن 

املتعل ق بضبط أنواع األكياس البالستيكية اليت مينع إنتاجها وتوريدها    2020جانفي    16املؤرخ يف  
 سوق الداخلية.  وتوزيعها ومسكها ابل

الثالث إنطالق  الفصل  قبل  ملدة شهر  التواصل  البلدية حبملة حتسيسية مبختلف وسائل  تقوم   :
 التنفيذ الفعلي هلذا القرار.

 :توظ ف خطااي مالية لكل خمالف هلذا القرار كما يلي: الفصل الرابع
 

 يف حالة العود  د   1000د  و  500 املساحات التجارية:) الكربى ،املتوسطة ،( والصيدليات
مبناسبة   البالستيكية  لألكياس  وموزع  مستعمل  كل 

 تعاطي نشاط جتاري 
 د يف حالة العود 200د  و   150

 

اخلامس البلدية  الفصل  الشرطة  مركز  ورئيس  البيئية  الشرطة  مركز  ورئيس  للبلدية  العام  :الكاتب 
 مكلفون كل فيما خيصه بتنفيذ هذا القرار.

جيري العمل هبذا القرار بعد نشره ابجلريدة الرمسية للجماعات احمللي ة وابلتحديد    :   الفصل السادس 
 .2022جانفي  01بداية من 

 رئيــــس البلديــــة 

شريطة منح الوقت الكايف إلعالم التجار والفضاءات التجارية وإعداد خطة اتصالية من طرف جلنة        
 فة تدرجيية. النظافة والصح ة والبيئة وتنفيذ القرار بص

 

                         
 

III)   : مختلفـات 



 :    ترخيص إستغالل شاحنة مجهزة لبيع األكلة الخفيفة (  1

املعروض على أنظارأعضاء املكتب البلدي إبداء الرأي خبصوص إسناد ترخيص إستغالل شاحنة  
 جمهزة لبيع األكلة اخلفيفة بدائرة قمرت . 

 رأي المكتب البلدي 
 

التداول يف شروط إسناد ترخيص إستغالل شاحنة جمه زة لبيع األكلة اخلفيفة  )من أمهها شروط مت   
التنوير وشبكة تصريف املياه (   حفظ الصحة املعمول هبا ابملطاعم ، توفر املاء الصاحل للشراب وشبكة 

ادية  إلبداء رأيهما  واإلتفاق بعدها على عرض املوضوع  على  رأي جلنيت النظافة والصحة والبيئة  واإلقتص
مع حتديد الثمن وإسناد الرتخيص دون طلب عروض ) ابإلتفاق املباشر ( ، مع دعوة رؤساء الدوائر البلدية   
إىل حتديد األماكن اليت  ميكن إسناد رخص يف إستغالل شاحنة جمهزة لبيع األكلة اخلفيفة  على أن ال  

 تتجاوز رخصة واحدة لكل دائرة بلدية . 

 .  2021وضوع على اجمللس البلدي يف دورته العادية الثالثة لسنة مع عرض امل

 البلدي   قرار المجلس 

مع  - 14وعددهم أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون  وافقت أغلبية بعد التداول و النقاش،            
ترخيص إستغالل شاحنة جمهزة لبيع األكلة اخلفيفة بدائرة   مبدئيا على إسناد  -منهم  05حتفظ عدد 

الشروط الصحية املعمول هبا مع عرض   توفرمن وزارة الصحة تثبت  بشهادة صحيةقمرت بعد اإلدالء 
  يكونن على أ معاليم إشغال امللك العام حتديدمقرتحها خبصوص إلبداء  اإلقتصاديةامللف على اللجنة 
 . (املناطق السياحية والصناعية فحسب ) خارج املناطق العمرانية للشاحنة  املكان املخص ص 

 

 

 

 

 : تسوية وضعية كشك لبيع األكلة الخفيفة بمنطقة قمرت  ( 2



املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء الرأي يف خصوص تسوية وضعية كشك مبدخل           
 قمرت دون ماء صاحل للشراب ودون إانرة.  

 رأي المكتب البلدي 

بعد التداول و النقاش، وافق أعضاء املكتب البلدي على تسوية وضعية الكشك الكائن مبدخل            
شغال الطريق العام حسب املساحة املستغلة و عرض  إشروط الصحة وخالص معاليم  قمرت شريطة إحرتام  

 املوضوع على اللجنة اإلقتصادية.  

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

 قرار المجلس البلدي 

مع حتفظ عدد    –  10وعددهم  بعد النقاش والتداول ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون  
خالص  إحرتام الشروط الصحية و   شريطة  على تسوية وضعية الكشك الكائن مبدخل قمرت    -منهم      09

املستغلة  إشغال  معاليم املساحة  حسب  العام   الفضالت   الطريق  املوضوع  ورفع  اللجنة   وعرض  على 
 .صاديةاإلقت

 :   مقبرة سيدي عبد العزيز ) فتح باب ثان(   ( 3

دائرة املرسى املدينة طرح املسائل املتعلقة مبقربة سيدي   ةمستشارة ، رئيس   املهرييتولت السيدة عائشة         
عبد العزيز الكائنة ابملرسى خاص ة يف ظل تفشي جائحة كروان من حيث تزايد عدد القبور وما يتطلب  
األمر من بروتوكوالت صحية ومن بني احللول املمكنة فتح ابب خلفي على هنج احلبيب اثمر لتسهيل 

 عملية الدخول واخلروج. 

 قرار المجلس البلدي 

تقين  تكليف السيد أمحد املظفر    احلاضرون  بعد النقاش والتداول ، قر ر أعضاء اجمللس البلدي
 للقيام إبعداد دراسة يف الغرض يت م على ضوئها إختاذ القرار يف هذا الشأن . ابملصلحة الفنية 

 

   المستقبل الرياضي بالمرسى :  جمعية  إتفـاقية مبرمة بين البلدية و   ( 4



عرض اإلتقاقية املربمة ، مستشار ، رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة   توىل السيد رؤوف الشنويف   
املستقبل الرايضي ابملرسى داعيا مبقتضاها اإلذن للجمعية إبستغالل الفضاء الواقع مجعية  بني بلدية املرسى و 

ختصص    نشاط يومي السبت واألحد فحسبعزيز الشتيوي لتعاطي  مبلعب عبد ال  الشرقيةحتت املدارج  
 مواردها لصيانة املنشآت الرايضية املوضوعة على ذمتها.

 قرار المجلس البلدي 

الرتخيص للجمعية إبستغالل   احلاضرون    البلدي    بعد النقاش والتداول ، قر ر أعضاء اجمللس
إطار اإلشغال وذلك دعما ملواردها املالية على أن يكون هذا النشاط يف  السبت واألحد  املوقع املذكور يومي  

 الوقيت للملك البلدي.

   تخصيص النقـاط السوداء لبيع الزهور :    ( 5

النقاط السوداء لبيع  إبداء الرأي يف خصوص ختصيص اجمللس البلدي أعضاء املعروض على أنظار 
 الزهور ملا تشك له من إستنزاف جملهودات النظافة ومساس من مجالية املدينة. 

 قرار المجلس البلدي 

النقاط صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون ابإلمجاع على ختصيص بعد النقاش والتداول ، 
التق   السوداء الفالحني والصناعات  الزهور أو لعرض منتوجات صغار  ليدية وإسنادها إىل أصحاب  لبيع 

 . هبا  لعناية ابمطالبتهم  الشهائد العليا وخرجيي مدارس البستنة واحلاالت االجتماعية مع 

 

 

 

 

 

 
 

 إسناد تراخيص الماء الصالح للشراب والتنوير الكهربائي )كيفية توظيف المعاليم( :   (6



   
بطلب من السيد سليم الزلطين مقر ر جلنة ترخيص املاء الصاحل للشراب والتنوير الكهرابئي حيث   

 طلب مزيد توضيح صالحيات اللجنة والتعريفة املعتمدة.  

 قرار المجلس البلدي 

عضاء اجمللس البلدي احلاضرون بضرورة عقد جلنة إسناد تراخيص  أ  أوصىبعد النقاش والتداول ،  
 املاء الصاحل للشراب والتنوير الكهرابئي ومزيد توضيح شروط اإلسناد والتعريفة املوظفة.  

   :    تسمية األنهج    (  7  

 . تغيري أمساء بعض األهنجاجمللس البلدي النظر يف تسمية األهنج أو    أعضاء  املعروض على أنظار           

 قرار المجلس البلدي 

بعد النقاش والتداول ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون ابإلمجاع على  التمديد يف جلنة  
 ( أشهر ملواصلة عملها وإعطاء األولوية لألهنج دون أمساء . 03بــــــــــ) تسمية األهنج 

مبوافقة املتساكنني يف الغرض وحذف اإلسم القدمي فإن ه يت م    أمساء األهنج    تغيريفيما خيص    أما
املياه    الشركةإعالم    مع وتركيز اإلسم اجلديد   الوطنية إلستغالل وتوزيع  التونسية للكهرابء والغاز والشركة 

 والربيد التونسي ابإلسم اجلديد.

فيفري    26حدود قمرت كما كانت عليها قبل إحداث دائرة المرسى المدينة في    إرجاع   ( 8
2006      :   

قمرت كما  دائرة    حدود    إرجاع  اجمللس البلدي النظر يف مقرتح  أعضاء    املعروض على أنظار             
 .2006فيفري  26كانت عليه قبل إحداث دائرة املرسى املدينة يف 

 

 
 

 

 

 

 



 


