
        

 



 الجمهورّية التونسيـــّــة                                                                                     

 بلدّية المرسى                

 البلدي   المجلس   شؤون            

 
 

 

 المحضر الجملي لجلسة المجلس البلدي    

 2021ة لسنة  ـــــــ في دورته اإلستثنائيّ 
 2021  مبر ديس   21  ثـّالثاء ال المنعقدة يوم  

 
 

 
 

 

وال بقصر البلدية جلسة بعد الزّ و الّنصف  نية  ا لثّ ا  اعةعلى السّ   2021  مربديس   21  ّثالاثء الإنعقدت يوم  
وحبضور السّيدات   رئيس البلدية    ،   املعز بوراوي د  السي  برائسة    2021اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائّية لسنة  

األساسي  والّسادة أعضاء اجمللس البلدي اآليت ذكرهم بعد توجيه إستدعاءات كتابّية تطبيقا ملــــــــــا يقتضيه القانون  
 ة ، ووفقا للنص التايل : ــــــــاملتعّلق مبجلة اجلماعات احملليّ  2018ماي  09 املـؤرّخ فــــــــــــي 2018لسنة   29 عدد

 .إستدعاء   الموضوع :       

 الّّت ستنعقد    2021البلدي لسنة  للمجلسة اإلستثنائيّ  ةور دّ الإبستدعائكم حلضور   فأتشرّ وبعـــــــد ،       
 .( بقصر البلدية 14.30بعد الّزوال )و الّنصف  نية ثّاعلى الّساعة ال 2021 مربديس  21 الاثء ثّ اليوم 

 مساعدة رئيس البلديّة ،     السّيدة فرايل مسرية بوزيري        -
                                    

 مستشار، رئيس دائرة قمرت ،       السيد حممد ضياف الدريدي   -          
،    اآلنسة إميان الفهري  -   املفتوحة  واحلوكمة  التشاركية  الدميقراطية  جلنة  رئيسة   ، مستشارة 

 رئيسة دائرة  سيدي داود ، 
 مستشارة ، رئيسة دائرة املرسى املدينة ،           عائشة املهيــــري السيدة -
 مستشارة ، رئيسة دائرة البحر األزرق ،                    اآلنسة زهور قريرة -  
 مستشار، رئيس دائرة املرسى الرايض ،                 السيد حممد شراد   -   

 عليم ،بية والتّ قافة والتّ مستشارة، رئيسة جلنة الفنون والثّ  السيدة روضة الزاوشي رزق هللا     -
ؤون اإلجتماعية والشــــــ   وفاقدي الســــــّ  السيد سليم الزلطين -      ند           مســــــتشــــــار، رئيس جلنة الشــــــّ

 وحاملي اإلعاقة ،  



  ، رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة ، مستشار   السيد رؤوف الشّنويف            -
 مستشارة ، رئيسة جلنة اإلعالم و الّتواص  و الّتقييم ،        السيدة هاجر مطري           -
   ، مكّلفة بلجنة شؤون املرأة واألسرة ، مستشارة            السيدة نبيلة محزة   -   
 ة والبيئة ،         ظافة والصحّ السيد قيس النيقرو                 مستشار، رئيس جلنة النّ  -    

 مستشار ، السيد حممد الّتيجاين بوعزيز - 
 ،  مستشار    السيد حممد نبي  صاحب الطّابع -

 ،    مستشار   أيّوب بن احلاج             السيد  -

 .    مستشارة                السيدة انئلة اهلمامي   -
      

 :  تغي ب  و
    ، املساعدة األوىل لرئيس البلدية       اآلنسة مىن خالص           -         
 ،    مساعدة رئيس البلدية    السيدة لطيفة التاجوري         - 
 الالّمركزي،  مستشارة ، رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات والتعاون               السيدة رمي احلشيشة -
 ومتابعة التصّرف ،  رئيس جلنة الّشؤون املالّية و اإلقتصاديّة مساعد رئيس البلديّة،        السيد إلياس كشك          -

           

 مستشار، رئيس جلنة املساواة وتكافؤ الفرص بني اجلنسني ،               السيد فارس العّياشي -

 السيد حمّمد الطيب املهريي         مستشار، مكلف بلجنة األش ال والتهيئة العمرانية ،  -
 ستشار ،أمحد ريزا                    مالسيد   -

 مستشار،                 السيد خالد شيبوب  -
 مستشار ،               السيد عياض الزهار -
 السيد سليم احملرزي                 مستشار ، -
 مستشار،             السيد أمين بن مسعود  -
 مستشارة ، السيدة سهام عز الّدين             -
 .مستشارة     اآلنسة راقية ال ريب                -
   

 

 كما حضر اجللسة:   
 السيد الكاتب العام ،   •

 ،  كتابة اجمللس •

 بعض املواطنني .   •

 



 
 

 

رئيس    ،  املعز بوراوي  دالسي  الّت إفتتحها    2021إنعقدت جلسة اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائّية لسنة        
 و اإلدارة البلديّة . جبميع احلاضرين مـــــــن أعضــــــــــــاء اجمللس البلدي  ا، ُمــــــــرحبّ البلدية 

  يدات السّ   اـــــــــإستعراض املسائ  املعروضة جبـــــــــــدول أعمال اجللسة داعي    رئيس البلدية  دالسي    ىّ إثر ذلك ، تولــــ                
   :ادة أعضاء اجمللس البلدي للّتداول فيها و السّ 

 

 
 

I  )   : لجنة شؤون المرأة و األسرة 
 

 املصادقة على دراسة احلاجيّات و برانمج الّتهيئة والّتأثيث الّداخلي لقاعة اإلجتماعات بدائرة البحر األزرق.  ❖
 

II   )  : لجنة الّشؤون الماليـّة واإلقتصادّية ومتابعة التصّرف 
 

 . 2021خمّطط تطهري الّديون بعنوان سنة ( 1
 ( املخّطط الّثالثي للّصيانة. 2
 خالص فواتري الكهرابء و املاء للمرّكب الّرايضي " أرض الكرمية" ابملرسى. ( 3
 (  إبرام عقد مع شركة " أوريدو". 4

 مجعية املستقب  الّرايضي ابملرسى".  " (  إست الل قاعة رجا حيدر مبقاب  لفائدة 5
 . طرح جزء من معلوم إست الل فضاءات ترفيهّية للعائلة و الطّف  مبنتزه الّسعادة( 6
 طرح جزء من معلوم إش ال امللك العمومي البحري.( 7
 ي ابلنسبة للمقاهي.طرح جزء من معلوم اإلش ال الوقّت للملك العمومي البلد(  8
 .طلب طرح جزء من معلوم إست الل مأوى الّسوق البلدي( 9
 ".Phébusالّشاطئ املهّيأ "( 10
 مقتح تعدي  كراس شروط املنطقة الزرقاء. ( 11
 اإلعالم بنتيجة بّتة الّسوق األسبوعية. ( 12
 ( طلب التخيص يف إست الل كشك بصفة جمانية. 13
  . مالية( إستجاع مبالغ 14
 
 



 

 

 

(III    لجنة األشغال و الّتهيئة العمرانّية  : 
 

 إبداء الرأي خبصوص مثال األش ال املختلفة للموقع الثقايف قرطاج سيدي بوسعيد .  (1
 إحداث جلنة هتيئة للّنظر يف ملّفات رخص البناء مبنطقّت البحر األزرق و قمرت.  (2

 .  UBA7كيفّية إحتساب الّنقص احلاص  يف مآوى السّيارات ابلنسبة للمنطقة املصّنفة   (3

IV  ) لجنة الّنظافة والصّحة والبيئة    : 
 

ئ  نق  إلعداد وبيع األكلة اخلفيفة على منت وسيلة نق   اإست الل وس  كرّاس الّشروط املتعّلق بتكيز و ❖
 .  (Restauration mobile)متنّقلة 

 
 
 
 
 
 

 

I  )   : لجنة شؤون المرأة و األسرة 
 

دراسة الحاجيّـات   ❖ على  لقـاعة اإلجتماعات    و المصادقة  والتّـأثيث الّداخلي  برنامج الّتهيئة 
 :   بدائرة البحر األزرق 

إطالع احلاضرين على مراح    مستشارة ، رئيسة جلنة شؤون املرأة و األسرة،    نبيلة محزة  دةالسي  ت  تولّ    
البحر األزرق من قب  مجعية  إست الل فضاء ثقايف  إم برانمج هتيئة و تقدّ    بتونس"  ضامن املدينالتّ "جتماعي بدائرة 

ستمارة  إعتماد  ل من إعداد دراسة احلاجيات إبنتهى الفريق األوّ إربمة بينها وبني البلدية ، حيث املفاقية تّ اإلمبقتضى 
للتّ توزيعها على الشّ   حبث تّ  الثّ مث ّ   ،نتظاراته  إعبري عن رأيه و  باب  الفريق  للتّ اين يف إجناز تصوّ بدأ  الدّ ر  اخلية  هيئة 

، مسرح وستكون ك  قاعة جمهزة بعازل صويت طبقا للمواصفات   جتماعات ، مكتبةإانهتا قاعة  للفضاء ومن مكوّ 
 . د  350.000بـــــــــــــدت تكلفة التهيئة  ية املعمول هبا وقد حدّ الفنّ 

لفضاء   هيئة  تساؤال خبصوص مآل التّ   ، مستشارة رئيسة دائرة املرسى املدينة  عائشة املهريي  دةالسي  طرحت       
تركيزه هو عبارة عن هياك  خفيفة   ما سيتمّ   ك ّ   أنّ   نبيلة محزةدة  وضيح من السيّ ة وجاء التّ ليس على ملك البلديّ 

 يسه  تفكيكها ونقلها إىل مكان آخر. 



 
 

 مستشار رئيس جلنة الش ؤون اإلجتماعي ة و الش غل و فاقدي الس ند ،  سليم الزلطين دالسي  أبدى          
 : اليةرفضه القاطع للمشروع نظرا لألسباب التّ  و حاملي اإلعاقة

ئرة ليس على الداّ   مقرّ   مع العلم أنّ ،  د آليا يجدتّ ال  ة مخس سنوات وفضاء بلدي ملدّ   إست اللمتكني اجلمعّية من   -
 ة ب  على وجه الكراء .  ملك البلديّ 

ة  ني وأعضاء من اجلمعيّ مستشارين بلديّ   تضمّ   قيادة ملتابعة املشاريع املشتكةفاق سابقا على تكوين جلنة  تّ اإل  تّ  -
 . متساكين منطقة البحر األزرق ومل ينجز ذلك لني عن املذكورة وممثّ 

 . مل حتظ مبوافقة اجمللس البلدي هيئة الّّت ساؤل مقارنة بقيمة التّ يعترب مثريا للتّ  د  350.000مبلغ  -

ي أحداث احلوض ـــــــة فد أمحد القلعي خبصوص مسامهة اجلمعيّ ة السيّ اإلعتاض سابقا على تصرحيات رئيس اجلمعيّ   تّ  -
ة نشر الفكر ة اجلمعيّ ابإلضافة إىل نيّ للّدولة الّتونسية ،  اخلية  ؤون الدّ ا يف الشّ ال أجنبيّ تدخّ املنجمي وهو ما يعترب  

   .و تفعي  حريّة املعتقد و الّضمري  ئكيالالّ 
 .قايف احملدودباب خصوصا ذات املستوى الثّ أثري سلبا على فئة الشّ التّ  -
 مسها وشعارها. إة بعد ت يري ة خاصّ هات وأهداف اجلمعيّ عدم وضوح توجّ  -

 . مكّوانت اجملتمع املدين ة بسج ّ اجلمعيّ  تسجي عدم  -

 ة. عدم وضوح مصادر متوي  اجلمعيّ  -

   : ما جاء فيه أهمّ ل دار نقاش مطوّ هذا ، و           
نسيق ت كانت ابلتّ على أن املراح  الّت متّ   ، مستشارة رئيسة دائرة البحر األزرق   زهور قريرة  نسةاآل  أّكدت   -

تركيزه هو    ما سيتمّ   ك ّ و أّن     تنشط ابملنطقةبابية الّّت ات الشّ ائرة البلدية ابلبحر األزرق واجلمعيّ ة والدّ بني اجلمعيّ 
 عبارة عن هياك  خفيفة يسه  تفكيكها ونقلها إىل مكان آخر. 

أّن تكوين جلنة القيادة الّّت ستضّم   مستشارة ، رئيسة جلنة شؤون املرأة و األسرة،    نبيلة محزة  السي دةأبرزت   -
ممثّلني عن األطراف املتدّخلة يف املشروع من البلديّة و اجلمعّية و برانمج لنكن فاعلني و فاعالت سيكون يف 

اثنية   على  )  مرحلة  املصادقة   : األوىل  احلاجيّ املرحلة  لقاعة   و ات  دراسة  الّداخلي  والّتأثيث  الّتهيئة  برانمج 
اإلشراف على إستت الل الفضاء ومتابعة املشاريع املشتكة،   ( و هي الّّت ستتوىّل  اإلجتماعات بدائرة البحر األزرق

 فإّّنا موضوع مصادقة اجللسة احلالّية .   د  350.000بـــــــــــــاملقّدرة تكلفة التهيئة  أّما خبصوص 

 



 

ة  ة ألبناء منطقة البحر األزرق يعترب فرصة هامّ مه اجلمعيّ ما ستقدّ   أنّ   ، مستشار  حلاجن اأيوب بالسي د    أفاد -
ة ميكن باب ليس فئة هشّ الشّ   عبري عن أفكارهم ومشاغلهم وة للتّ ة وثقافيّ نهم من تعاطي أنشطة فكريّ ستمكّ 

درجة  ا مُ أّنّ   إالّ   مكّوانت اجملتمع املدين  لة بسج ّ مسجّ ة وإن مل تكن  ا خبصوص اجلمعيّ أمّ ،    سلبا عليها  أثريالتّ 
 ظام العام.  حتام نشاطها للنّ إق من لدى رائسة احلكومة وهو ما يفتض التحقّ 

ات العديد من اجلمعيّ  أنّ  ضةايالر   و  الط فولة و الش باب، مستشار رئيس جلنة  وف رؤوف الشن   دالسي   أضاف -
 أتثري سليب عليهم.  الميذ ومل يكن هلا أيّ دم خدمات وأتطري للتّ تنشط منذ سنني وتقّ جنبّية  األ
البلدي  السي د  ختم  و        التّ النّ   ةرئيس  إىل  ابملرور  على  لصويت  قاش  احلاجّيات  لمصادقة  الّتهيئة    و دراسة  برانمج 

األزرق البحر  بدائرة  اإلجتماعات  لقاعة  الّداخلي  املتمثّ للجمعّية  واإلذن    والّتأثيث  املوالية  املرحلة  إىل  يف  ابملرور  لة 
 فاقية قب  إمضائها . ه سبق للمجلس البلدي املوافقة على بنود اإلتّ را أبنّ التهيئة مذكّ إجناز ّ 

 قرار المجلس البلدي 

برانمج الّتهيئة والّتأثيث الّداخلي لقاعة اإلجتماعات بدائرة    و دراسة احلاجّيات    أفرز الّتصويت على املصادقة على     
 الّنتائج الّتالية : البحر األزرق

 عضو من اجمللس البلدي، 13موافقة عدد  -

 عضو من اجمللس البلدي، 03عدد  عدم املوافقة -
 . اجمللس البلديعضو من  01إحتفاظ عدد  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   



II   )  : لجنة الّشؤون الماليـّة واإلقتصادّية ومتابعة التصّرف 
     :    1202مخّطط تطهير الّديون بعنوان سنة    ( 1

 ق بضبط مقاييس  املتعلّ  2018ديسمرب  25خ يف ة املؤرّ البيئة و املاليّ  ة وؤون احملليّ الشّ  يوتطبيقا للقرار املشتك لوزير ة ة واحلوكمة احملليّ نمية احلضريّ يف إطار تنفيذ برانمج التّ       
 ر ـــــــط تطهيطّ خمعلى  وافقةدي املــــــالبل  لسأعضاء اجملاملعروض على أنظار  داهتا ،ة واإليفاء بتعهّ ة للبلديّ وازانت املاليّ تّ الة وحرصا على احملافظة على تقييم أداء اجلماعات احملليّ 

 ( بالّدينار الوحدة)                                                                                        ايل : ابجلدول التّ كما هو مبنّي   1220بعنوان سنة  يونالدّ 

 المستحقّة  الّديون

 قبلها(   وما    9201 سنة  ديون ) 

 (1) 

         الجديدة المستحقّات

  )ديون  ( الّسنة خالل )  

 ( 2020 سنة

(2) 

  ةالجمليّ  المبالغ 

                                 (2(+)1) المستحقّة

 المالحظات  الديّون  تطهير برنامج

  سنوات

   الخالص 

  المبالغ    سنة كلّ  بعنوان   بخالصها  المتعّهد المبالغ 

   المتبقّية 

 المستحقّ  المبلغ   الّدائن الّطرف

9201 

  *****   3202 سنة 2202 سنة 1202 سنة 

SONEDE 58.311 

 

هذه المبالغ تشمل فواتير تخص    0 146.620 129.904 2 146.620 88.309

التنس   سنمركب    وات بعنوان 

و هي   2020و 2019و   2018

مع   مشاورة  جمعيّة  محل 

"  مستقبل الرياضي بالمرسى"ال 

. 

STEG 777.741 137.048 914.789 3 495.148 634.840 279.949    هذه المبالغ تشمل فواتير تخص

التنس   سنة  مركب  بعنوان 

و هي محل مشاورة مع    2020

"ال الرياضي  جمعيّة  مستقبل 

 ." بالمرسى



TELECOM 0 0 0 2 37.435 32.753    

CNRPS 0 0 0 1 0 15.000       

ANGED 

 

10.837 81.702 92.539 1 4.734 92.539       

نتظار عرض الملف على  إفي    26.241 26.241 1 26.241 26.241 0 األمانة التكافل 

 لجنة الصفقات 

LE BOIS 3.146 0 3.146 1 3.146 0    وضعية جبائية غير مسواة 

SAM SPORT 

ET LOISIRS 

 وضعية جبائية غير مسواة    6.102 6.102 1 6.102 6.102 0

Poly-Services      70.865       

الّشركة العاّمة  

 للخدمات

 و الّصيانة

0 0 0 1 0 30.000    

CLEAN 

VIEWS 

0 0 0 1 0 100.865    

Free news 

tunisia 

0 1.125 1.125 1 1.125 0    

Restaurant " 

Au soleil 

levant" 

 800 800 1 800 0    

El mouradi  887 887 1 887 0    

Renault 

Truck 

0 0 0 1 0 92.092    

AGIL 0 0 0 1 0 20.000    



Rihem 

LAOUINI 

0 0 0 1 0 50.000    

Informatique 

et 

Bureautique 

0 0 0 1 0 5.835    

LA PRESSE 0 1.086   1.086 1 1.086 0    

Mourad 

Zoghlami 

0 0 0 1 0 336    

Ahmed el 

arfaoui 

0 1.164 1.164 1 0 4.174    

Maitre 

Dalinda 

Sahnoun 

 3.559 3.559 1 3.559 0    

Maitre 

Ahmed Swab 

4.720 0 4.720 1 0 4.720    

Maitre 

Ahmed Ben 

Jmii 

 . بصدد المشاورة       14.168 12.082 1 12.082 12.082 0

 
 البلدي   قرار المجلس 

 ايل :  ابجلدول التّ كما هو مبنّي   2021بعنوان سنة  يونط تطهري الدّ طّ خم بعد الّتداول و الّنقاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على             
 
 
 

 



 

 المستحقّة  الّديون

 قبلها(   وما    9201 سنة  ديون ) 

 (1) 

         الجديدة المستحقّات

  ( الّسنة خالل )  

 (2020 سنة  )ديون 

(2) 

  ةالجمليّ  المبالغ 

 ( 2(+)1) المستحقّة

 المالحظات  الديّون  تطهير برنامج

 ( بالّدينار الوحدة )
   الخالص  سنوات

 

  المبالغ    سنة كلّ  بعنوان   بخالصها  المتعّهد المبالغ 

 المتبقّية 

 

 المستحقّ  المبلغ   الّدائن الّطرف

2019 

 
  *****   3202 سنة 2202 سنة 1202 سنة 

SONEDE 58.311 

 

هذه المبالغ تشمل فواتير تخص    0 146.620 129.904 2 146.620 88.309

التنس   سنوات  مركب  بعنوان 

و هي    2020و  2019و    2018

جمعيّة   مع  مشاورة  محل 

 "المستقبل الرياضي بالمرسى".  

STEG 777.741 137.048 914.7                                                                                                                                                                                       
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هذه المبالغ تشمل فواتير تخص    279.949 634.840 495.148 3

  2020بعنوان سنة  مركب التنس  

و هي محل مشاورة مع جمعيّة  

 " "المستقبل الرياضي بالمرسى.

TELECOM 0 0 0 2 37.435 32.753    

CNRPS 0 0 0 1 0 15.000       

ANGED 

 

10.837 81.702 92.539 1 4.734 92.539      

في إنتظار عرض الملف على     26.241 26.241 1 26.241 26.241 0 األمانة التكافل 

 لجنة الصفقات 

LE BOIS 3.146 0 3.146 1 3.146 0    وضعية جبائية غير مسواة 

SAM SPORT ET 

LOISIRS 

 وضعية جبائية غير مسواة    6.102 6.102 1 6.102 6.102 0

Poly-Services      70.865       



الّشركة العاّمة  

 للخدمات 

 و الّصيانة 

0 0 0 1 0 30.000    

CLEAN VIEWS 0 0 0 1 0 100.865    

Free news 

tunisia 

0 1.125 1.125 1 1.125 0    

Restaurant " Au 

soleil levant " 

 800 800 1 800 0    

El mouradi  887 887 1 887 0    

Renault Truck 0 0 0  1 0 92.092    

AGIL 0 0 0 1 0 20.000    

Rihem LAOUINI 0 0 0 1 0 50.000    

Informatique et 

Bureautique 

0 0 0 1 0 5.835    

LA PRESSE 0 1.086   1.086 1 1.086 0    

Mourad 

Zoghlami 

0 0 0 1 0 336    

Ahmed el 

arfaoui 

0 1.164 1.164 1 0 4.174    

Maitre Dalinda 

Sahnoun 

 3.559 3.559 1 3.559 0    

Maitre Ahmed 

Swab 

4.720 0 4.720 1 0 4.720    

Maitre Ahmed 

Ben Jmii 

 بصدد المشاورة .      14.168 12.082 1 12.082 12.082 0

   .وفّوض اجمللس لرئيسه إّّتاذ اإلجراءات الاّلزمة يف ال رض                                               



 
 

                                                                        
 



•    
 

 المخّطط الثّـالثي للّصيانة :     (2
البيئة ووزير  ة و تطبيقا للقرار املشتك لوزير الّشؤون حمللّية و  ة و احلوكمة احملليّ يف إطار تنفيذ برانمج الّتنمية احلضريّ       

ي يقتضي اإلنتقال من ة الذّ ق بضبط مقاييس تقييــــم أداء اجلماعات احملليّ املتعلّ   2018ديسمرب    25خ يف  املالّية املؤرّ 
، املعروض   ن شأنه حتسني اخلدمات للمواطنـــــــــفع من األداء مية إىل نظام يهدف للرّ نظام يهدف لتحقيق نتائج كمّ 

     ى املخّطط الّثالثي للّصيانة كما هو ُمبنّي ابجلداول الّتالية : ـــــــــــــلدي املصادقة عل بس العلى أنظار أعضاء اجملل 

 2023 2022 2021 السنـة                                          اإلعتمادات                     

 اإلعتناء بالبنايات   : 1ف ف   10ف   02.201الفصل 

ي 
 60,000 52,000 50,000 تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( اإلعتمادات الت 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
     841 ,18 اإلعتمادات الت 

 تعهد و صيانة وسائل النقل  :  2ف ف   10ف   02.201الفصل 

ي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( 
 250,000 231,000 220,000 اإلعتمادات الت 

ي تم  
     46,179 رصفها بعنوان الصيانة )*( اإلعتمادات الت 

 تعهد و صيانة المعدات و األثـاث   : 3ف ف   10ف   02.201الفصل 

ي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( 
 60,000 52,500 50,000 اإلعتمادات الت 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
     18,785 اإلعتمادات الت 

 صيانة معدات خصوصية : تعهد و  4ف ف   10ف   02.201الفصل 

ي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( 
 600,000 525,000 500,000 اإلعتمادات الت 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
     160,657 اإلعتمادات الت 

 نفقات الصيانة الخاصة باإلعالمية :  3ف ف   19ف   02.201الفصل 

ي تمت برمجتها بعنوان 
 55,000 52,500 40,000 الصيانة )*( اإلعتمادات الت 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
     10,805 اإلعتمادات الت 

 اإلعتناء بالتنوير العمومي  : 32ف   02.202الفصل 

ي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( 
 180,000 200,000 200,000 اإلعتمادات الت 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
     107,217 اإلعتمادات الت 

 اإلعتناء بالطرقات و األرصفة  : 1ف ف   34ف   02.202الفصل 

ي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( 
 50,000 63,000 50,000 اإلعتمادات الت 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
 اإلعتمادات الت 

  0     

اإلعتناء بحركة المرور و تنظيمها   : 1ف ف   36ف   02.202الفصل   

ي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( 
 20,000 21,000 20,000 اإلعتمادات الت 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
 اإلعتمادات الت 

 
  226     

ة  :  38ف   02.202الفصل  اء أجهزة صغير  اإلعتناء بالخنادق و شر

ي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( 
 2,000 3,100 2,000 اإلعتمادات الت 



ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
     0 اإلعتمادات الت 

 1ف ف   40ف   02.202الفصل 
 
 افورات:اإلعتناء بالن

ي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( 
 5,000 5,250 5,000 اإلعتمادات الت 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
     30 اإلعتمادات الت 

ة 1ف 44ف   02.202الفصل  اء معدات صغير ( :اإلعتناء بالحدائق و النباتات و شر  ) نفقات اإلعتناء المباشر

ي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( 
 50,000 62,500 50,000 اإلعتمادات الت 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
     335 اإلعتمادات الت 

ة 2ف ف 44ف   02.202الفصل  اء معدات صغير ) عن طريق المناولة( :اإلعتناء بالحدائق و النباتات و شر  

ي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( 
 200.000 200.000 200.000 اإلعتمادات الت 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
   182.677 اإلعتمادات الت 

 :اإلعتناء بالشواط   45ف   02.202الفصل 

المباشر :اإلعتناء  1ف ف   45ف   02.202الفصل   
 

ي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( 
 70,000 60,000 60,000 اإلعتمادات الت 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
     23,065 اإلعتمادات الت 

عن طريق المناولة :اإلعتناء 2ف ف   45ف   02.202الفصل   

ي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( 
 0,000 97,000 90,000 اإلعتمادات الت 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
     0 اإلعتمادات الت 

ات الرياضية  46ف   02.202الفصل  ز  :صيانة المنشآت و التجهير

ي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( 
 80,000 78,000 60,000 اإلعتمادات الت 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
     58,544 اإلعتمادات الت 

 :اإلعتناء بالمحالت الدينية  1ف ف   23ف   03.302الفصل 

ي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( 
 5,000 5,250 5,000 اإلعتمادات الت 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
     0 اإلعتمادات الت 

 :أشغال صيانة و تعهد للبنايات اإلدارية 6ف   06.603الفصل 

ي تمت 
 400,000 170,000 270,000 برمجتها بعنوان الصيانة )*( اإلعتمادات الت 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
 اإلعتمادات الت 

 
 

0     

 :أشغال صيانة و تعهد لتطهير 3ف  06.612الفصل 

ي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( 
 550,000 500,000 558,005 اإلعتمادات الت 

ي تم رصفها 
     0 بعنوان الصيانة )*( اإلعتمادات الت 

 

 :أشغال صيانة و تعهد الطرقات و المسالك 3ف  06.613الفصل 

 
ي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( 

 اإلعتمادات الت 
800,000 800,000 1000,000 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
 اإلعتمادات الت 

457,603 
     



 المقابر :تهيئة و صيانة  5ف  06.614الفصل 

ي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( 
 200,000 200,000 200,000 اإلعتمادات الت 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
     179,101 اإلعتمادات الت 

هذيب األخرى :  6ف   06.614الفصل 
 
هيئة و الت

 
ات الت  عملي 

ي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( 
 500,000 450,000 461,112 اإلعتمادات الت 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
     0 اإلعتمادات الت 

 
   

 قرار المجلس البلدي  
 

احلاضرون على  البلدي  اجمللس  الّنقاش ، صادق أعضاء  و  الّتداول  ُمبنّي   بعد  للّصيانة كما هو  الّثالثي  املخّطط 
 ابجلداول الّتالية : 

 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2023 2022 2021 السنـة                                          اإلعتمادات                     

 اإلعتناء بالبنايات   : 1ف ف   10ف   02.201الفصل 

ي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( 
 60,000 52,000 50,000 اإلعتمادات الت 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
     841 ,18 اإلعتمادات الت 

 تعهد و صيانة وسائل النقل  :  2ف ف   10ف   02.201الفصل 



ي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( 
 250,000 231,000 220,000 اإلعتمادات الت 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
     46,179 اإلعتمادات الت 

 تعهد و صيانة المعدات و األثـاث   : 3ف ف   10ف   02.201الفصل 

ي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( 
 60,000 52,500 50,000 اإلعتمادات الت 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
     18,785 اإلعتمادات الت 

 : تعهد و صيانة معدات خصوصية  4ف ف   10ف   02.201الفصل 

ي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( 
 600,000 525,000 500,000 اإلعتمادات الت 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
     160,657 اإلعتمادات الت 

 نفقات الصيانة الخاصة باإلعالمية :  3ف ف   19ف   02.201الفصل 

ي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( 
 55,000 52,500 40,000 اإلعتمادات الت 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
     10,805 اإلعتمادات الت 

 اإلعتناء بالتنوير العمومي  : 32ف   02.202الفصل 

ي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( 
 180,000 200,000 200,000 اإلعتمادات الت 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
     107,217 اإلعتمادات الت 

 اإلعتناء بالطرقات و األرصفة  : 1ف ف   34ف   02.202الفصل 

ي تمت 
 50,000 63,000 50,000 برمجتها بعنوان الصيانة )*( اإلعتمادات الت 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
 اإلعتمادات الت 

  0     

اإلعتناء بحركة المرور و تنظيمها   : 1ف ف   36ف   02.202الفصل   

ي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( 
 20,000 21,000 20,000 اإلعتمادات الت 

ي تم  
 رصفها بعنوان الصيانة )*( اإلعتمادات الت 

 

  226     

ة  :  38ف   02.202الفصل  اء أجهزة صغير  اإلعتناء بالخنادق و شر

ي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( 
 2,000 3,100 2,000 اإلعتمادات الت 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
     0 اإلعتمادات الت 

 1ف ف   40ف   02.202الفصل 
 
 افورات:اإلعتناء بالن

ي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( 
 5,000 5,250 5,000 اإلعتمادات الت 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
 اإلعتمادات الت 

 
  30     

ة 1ف 44ف   02.202الفصل  اء معدات صغير ( :اإلعتناء بالحدائق و النباتات و شر  ) نفقات اإلعتناء المباشر

ي تمت 
 50,000 62,500 50,000 برمجتها بعنوان الصيانة )*( اإلعتمادات الت 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
     335 اإلعتمادات الت 

ة 2ف ف 44ف   02.202الفصل  اء معدات صغير ) عن طريق المناولة( :اإلعتناء بالحدائق و النباتات و شر  

ي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( 
 200.000 200.000 200.000 اإلعتمادات الت 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
   182.677 اإلعتمادات الت 

 :اإلعتناء بالشواط   45ف   02.202الفصل 

المباشر :اإلعتناء  1ف ف   45ف   02.202الفصل   
 

ي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( 
 70,000 60,000 60,000 اإلعتمادات الت 



ي تم رصفها 
     23,065 بعنوان الصيانة )*( اإلعتمادات الت 

عن طريق المناولة :اإلعتناء 2ف ف   45ف   02.202الفصل   

ي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( 
 0,000 97,000 90,000 اإلعتمادات الت 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
     0 اإلعتمادات الت 

ات  46ف   02.202الفصل  ز  الرياضية :صيانة المنشآت و التجهير

ي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( 
 80,000 78,000 60,000 اإلعتمادات الت 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
     58,544 اإلعتمادات الت 

 :اإلعتناء بالمحالت الدينية  1ف ف   23ف   03.302الفصل 

ي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( 
 5,000 5,250 5,000 اإلعتمادات الت 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
     0 اإلعتمادات الت 

 :أشغال صيانة و تعهد للبنايات اإلدارية 6ف   06.603الفصل 

ي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( 
 400,000 170,000 270,000 اإلعتمادات الت 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
     0 اإلعتمادات الت 

 :أشغال صيانة و تعهد لتطهير 3ف  06.612الفصل 

ي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( 
 550,000 500,000 558,005 اإلعتمادات الت 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
     0 اإلعتمادات الت 

 

 :أشغال صيانة و تعهد الطرقات و المسالك 3ف  06.613الفصل 

 
ي تمت برمجتها بعنوان 

 الصيانة )*( اإلعتمادات الت 
800,000 800,000 1000,000 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
     457,603 اإلعتمادات الت 

 :تهيئة و صيانة المقابر  5ف  06.614الفصل 

ي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( 
 200,000 200,000 200,000 اإلعتمادات الت 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
     179,101 اإلعتمادات الت 

هذيب األخرى :  6ف   06.614الفصل 
 
هيئة و الت

 
ات الت  عملي 

ي تمت برمجتها بعنوان الصيانة )*( 
 500,000 450,000 461,112 اإلعتمادات الت 

ي تم رصفها بعنوان الصيانة )*( 
     0 اإلعتمادات الت 

      :   الكريمة" بالمرسى خالص فواتير الكهرباء و الماء للمرّكب الّرياضي " أرض    ( 3
 ونسية للكهرابء وال از  ركة التّ لشّ فواتري اخالص  ىـــــــــــــاملعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املصادقة عل               

على املوضوع  -  ةــايضي الكائن أبرض الكرميب الرّ املتعّلقة إبستهالك املركّ و الّشركة الوطنّية إلست الل و توزيع املياه        
مارس   03خ ــــــبتاريو اجلمعّية  ةالبلديّ بني املربمة فاقية تّ اإل مبقتضى فهاتصرّ و  " املستقب  الّرايضي ابملرسى"ة مجعيّ ة ذمّ 

 .  البلديّــــة ادات من عدّ و املاء للكهرابء و ال از  -  2009
 

   قرار المجلس البلدي    



لّشركة الّتونسية  فواتري اأعضاء اجمللس البلدي احلاضرون أن تتوىّل البلديّة خالص  قّرر  عد الّتداول و الّنقاش ،  ــــب        
 ةــايضي الكائن أبرض الكرميب الرّ املتعّلقة إبستهالك املركّ للكهرابء وال از و الّشركة الوطنّية إلست الل و توزيع املياه  

و اجلمعّية    البلديّةبني  املربمة  فاقية  تّ اإل  مبقتضى  فهاتصرّ "املستقب  الّرايضي ابملرسى" و  ة  مجعيّ ذّمة  على  املوضوع    -
  : مفّصلة كاآليت  د  137.933البلديّــــة و الّّت تبلغ    ادات من عدّ و املاء  للكهرابء و ال از    -  2009مارس    03بتاريخ  

خالص    و الّشركة الوطنّية إلست الل و توزيع املياه:د    85.068لّشركة الّتونسية للكهرابء وال از : خالص مبلغ قدره  ا
متديد اإلقتطاع املصادق عليه خالل اجللسة اإلستثنائّية للمجلس البلدي لسنة  على أن يتّم  ،  د    52.865مبلغ قدره  

من املنحة املخّولة للجمعّية سنتيـــن إضافّيتني. هذا ، و تقّرر عقـــــــــــــد    2020أكتوبر    08املنعقدة يوم اخلميس    2020
    لّشركة الّتونسية للكهرابء وال از .ا جلسة عم  يف ال رض تضّم ممثّلني عـــــــن البلديّة و اجلمعيّـــــــة و

 

      :  إبرام عقد مع شركة " أوريدو"    ( 4
ي دمن امللك العمومي البل   2م  49ق إببرام عقد إست الل مساحة  " مقتحا يتعلّ  Ooredooشركة "   عرضت         

حمطّ  تركيز  قصد  حشاد  فرحات  قاعديّ بشارع  اجلوّ ة  للهاتف  الفنيّ ة  اخلصائص  ذات  التّ ال   Monopode  :الية ة 

Palmier 30m    ّ5  ـــــــــ( مع زايدة بــد25.000سنة مبقاب  سنوي قدره مخسة وعشرون ألف دينار )  15ة  ملد%  
 انية من اإلست الل.بداية من السنة الثّ 

 داول يف مقتح العقد.املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي التّ                  
 قرار المجلس البلدي  

 

شركة    املزمع إبرامه مع  مقتح العقدعلى    أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون  صادقعد الّتداول و الّنقاش ،  ــــب      
"Ooredoo  "  ة  ي بشارع فرحات حشاد قصد تركيز حمطّ دمن امللك العمومي البل   2م  49إست الل مساحة    حول

سنة مبقاب  سنوي    15ملدة     Monopode Palmier 30m  : الية قاعدية للهاتف اجلوال ذات اخلصائص الفنية التّ 
 بداية من السنة الثانية من اإلست الل. %5 ـــــــــ( مع زايدة بــد25.000قدره مخسة وعشرون ألف دينار )

 
         :   ة المستقبل الّرياضي بالمرسى" إستغالل قـاعة رجا حيدر بمقـابل لفـائدة "جمعيّ    ( 5

ايضية  ة الرّ ق إببرام عقد مع اجلمعيّ ة " املستقب  الرايضي ابملرسى " املتعلّ به مجعيّ مت  ي تقدّ طلب الذّ متعبا لل 
ربعاء ّت مترين لكرة اليد بقاعة " رجا حيدر" يومي اإلثنني واإلجتماعي إلجراء حصّ مان اإلندوق الوطين للضّ للصّ 
 ة. ص لتنمية مداخي  اجلمعيّ ّتصّ   ( سنوايّ د 5.000ة مبقاب  قدره مخسة آالف دينار ) ة ساعة ونصف يف ك  حصّ ملدّ 

 داول يف املطلب . املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي التّ          
   قــرار المجلس البلدي 



،  ــــب  الّنقاش  و  الّتداول  البلدي احلاضرون على مطلب    وافقعد  اجمللس  الرّ مجعيّ أعضاء  املستقب    " ايضي ة 
ّت مترين لكرة  جتماعي إلجراء حصّ مان اإلندوق الوطين للضّ ايضية للصّ ة الرّ اجلمعيّ ق إببرام عقد مع  ابملرسى " املتعلّ 

ة مبقاب  قدره مخسة آالف دينار  ة ساعة ونصف يف ك  حصّ ربعاء ملدّ اإل  اليد بقاعة " رجا حيدر" يومي اإلثنني و
 ة. ص لتنمية مداخي  اجلمعيّ  ّتصّ ( سنوايّ د 5.000)
          :   إستغالل فضاءات ترفيهّية للعائلة و الطّفـل بمنتزه الّسعادة طرح جزء من معلوم    ( 6

 

الّّت تبعا لإلجراءات اإلستثنائيّ        السّ  ت إّتّ ة  الصّ اذها خالل  للحدّ نة اجلارية على  الوطين واجلهوي  من   عيدين 
الصحّ   19إنتشار كوفيد   بينها حظر اجلوالن واحلجر  العرابت يف ّناية ك ّ و  ي  ومن  إستعمال  أسبوع ومنع    منع 

 ة. قتصاديّ األنشطة اإل ر سلبا على ج ّ ا أثّ ممّ  ةدألسباب متأكّ    بني الوالايت إالّ ــالتنقّ 
ة للعائلة من معلوم كراء الفضاءات التفيهيّ   داول يف مقتح احلطّ املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي التّ 

 يف حدود شهرين.  (Lili Land Loisirs+ Ice Park)عادة ف  مبنتزه السّ والطّ 
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،  ــــب الّنقاش  الّتداول و  الّنظر يف    قّررعد  البلدي احلاضرون إرجاء  من معلوم    احلطّ   مقتحأعضاء اجمللس 
التفيهيّ   إست الل والطّ الفضاءات  للعائلة  السّ ة  مبنتزه  ا  (Lili Land Loisirs+ Ice Park)عادة  ف   إلجراءات بسبب 
ومن   19من إنتشار كوفيد    واجلهوي للحدّ عيدين الوطين  نة اجلارية على الصّ اذها خالل السّ إّتّ    تّ ة الّّت اإلستثنائيّ 

التنقّ   منع إستعمال العرابت يف ّناية ك ّ و  ي  بينها حظر اجلوالن واحلجر الصحّ     بني الوالايت إالّ ــأسبوع ومنع 
 ، و ذلك إىل حني التثّبت من مّدة الطّرح .  ةقتصاديّ األنشطة اإل ر سلبا على ج ّ ا أثّ ممّ  ةدألسباب متأكّ 

 
 
        :   جزء من معلوم إشغال الملك العمومي البحري طرح    ( 7

من   عيدين الوطين واجلهوي للحدّ نة اجلارية على الصّ اذها خالل السّ إّتّ    تّ ة الّّت تبعا لإلجراءات اإلستثنائيّ 
  تّ ،    منع إستعمال العرابت يف ّناية ك  أسبوعو ي  ومن بينها حظر اجلوالن واحلجر الصحّ   19إنتشار كوفيد  

 .2021واطئ خالل شهر جويلية اذ إجراء يقضي مبنع إرتياد الشّ إّتّ 
داول يف مقتح طرح جزء من معلوم إش ال امللك العمومي البحري املعروض على أعضاء اجمللس البلدي التّ    

) يف حدود   2021يفي  ة للموسم الصّ ي املشارب الشاطئيّ أة وعلى مست لّ واطئ املهيّ ي الشّ املستوجب على مست لّ 
 هت إىل سلطة اإلشراف يف ال رض.  وجّ ة الّّت ا على اإلستشارة الكتابيّ ة مل تتلق ردّ البلديّ   شهر ونصف(. علما، وأنّ 
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الّنقاش ،  ــــب        الّتداول و  الّنظر يف  قّررعد  البلدي احلاضرون إرجاء  مقتح طرح جزء من معلوم    أعضاء اجمللس 
ة للموسم ي املشارب الشاطئيّ أة وعلى مست لّ واطئ املهيّ ي الشّ امللك العمومي البحري املستوجب على مست لّ إش ال  
عيدين الوطين واجلهوي  نة اجلارية على الصّ اذها خالل السّ إّتّ    تّ ة الّّت إلجراءات اإلستثنائيّ ا  بسبب   2021يفي  الصّ 
   ،منع إستعمال العرابت يف ّناية ك  أسبوعو ي  ومن بينها حظر اجلوالن واحلجر الصحّ   19من إنتشار كوفيد    للحدّ 
   . ، و ذلك إىل حني التثّبت من مّدة الطّرح   2021  واطئ خالل شهر جويلية  اذ إجراء يقضي مبنع إرتياد الشّ إّتّ   تّ 

        :   للمقـاهي سبة  طرح جزء من معلوم اإلشغال الوقتي للملك العمومي البلدي بالنّ    ( 8
 

قابية ألصحاب املقاهي من الصنف األول عن طريق اإلحتاد اجلهوي تبعا للمطلب الذي تقّدمت به ال رفة النّ 
نف األول من خالص  قليدية بتونس خبصوص إعفاء أصحاب املقاهي من الصّ ناعات التّ جارة و الصّ ناعة و التّ للصّ 

 . 2021و    2020صيف و رفع الفضالت بعنـــــوان سنّت ست الل الرّ إمعاليم اإلشهار و 
أشهر من معلوم اإلش ال  03املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إبداء الرأي خبصوص إمكانية طرح  

ة احملالت  أشهر لبقيّ  06صيف و ابلرّ ت الّت رّكز أصحاهبا جتهيزات اثبتة للمحالّ للملك العمومي البلدي الوقّت 
 . 2022جانفي   31شريطة خالص املبلغ املستوجب يف أج  أقصاه 
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طرح جزء من معلوم   أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون إرجاء الّنظر يف موضوع  قّررعد الّتداول و الّنقاش ،  ــــب       
       و ذلك إىل حني التثّبت من مّدة الطّرح. ،  سبة للمقاهياإلش ال الوقّت للملك العمومي البلدي ابلنّ 

 

  
          :   طلب طرح جزء من معلوم إستغالل مأوى الّسوق البلدي   ( 9

 

  2021جويلية    01ة سنة واحدة من  وق البلدي ملدّ غ ملأوى السّ د محدة شرودة بصفته متسوّ م السيّ تقدّ   
خالصه بطلب طرح جزء من املعلوم نظرا ملا حلقه من ضرر نتيجة   تّ د    43.860مببلغ    2022جوان    30إىل  

 .19 نتشار فريوس كوفيدإاذها للحد من ّتّ إ  تّ اإلجراءات اإلستثنائية الّّت 
 املطلب .داول يف املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي التّ 

 قــرار المجلس البلدي 



طرح جزء من معلوم   أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون إرجاء الّنظر يف موضوع  قّررعد الّتداول و الّنقاش ،  ــــب       
و ذلك إىل حني  ، 2022جوان  30 و 2021جويلية  01 للمّدة املتاوحة بني إست الل مأوى الّسوق البلدي

       التثّبت من مّدة الطّرح. 
               : " Phébusالشّاطئ المهيّـأ "   ( 10

 أ  اطئ املهيّ ست ــــــالل الشّ إي عن  طلب التخلّ د مبـــــــد إلياس عبيم السيّ تقدّ ،  2021ماي   21اجلمعة بتاريخ  
" Phébus"  اث متنع  الفاص  بني قمرت ورواد شاطئا ملوّ اطئ  عتبار الشّ إ  اإلست الل. و تّ   و أعاد أص  قرار
 ة. احة من قب  وزارة الصحّ بفيه السّ 

ادرة عن القباضة  الصّ   ه وعات ضدّ داول يف رفع التتبّ اجمللس البلدي التّ أعضاء  املعروض على أنظار              
 البلدية.
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 دـــــــد إلياس عبيالسيّ أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون طرح الّدين املتخّلد بذّمة    قّررعد الّتداول و الّنقاش ،  ــــب    

اث متنع فيه اطئ الفاص  بني قمرت ورواد شاطئا ملوّ الشّ   إلعتبار وزارة الصّحة"  Phébus "أ  اطئ املهيّ الشّ مست ّ   
 ادرة عن القباضة البلدية. الصّ  ه و عات ضدّ رفع التتبّ مع  احةبالسّ 

               :   رقـاء اس شروط المنطقة الزّ مقترح تعديل كرّ   ( 11
عتاضات إي وائر ملقتحات تعدي  بعد تلقّ للنق  و بعد تقدمي رؤساء الدّ  "الربكة"من خالل تقييم عم  شركة 

 : اليةعديالت الت  إجراء الت  املواطنني ، املقتح 
 . د50د الساعة مع حد أقصى /15: ال إستخالص معلوم الكبّ  -
 دقائق من وقوف السيارة ابملنطة الزرقاء.  10ال إال بعد مرور عدم وضع الكبّ  -
   ال.ف قب  وضع الكبّ دقائق ملن جتاوز التوقّ   5إمهال أصحاب السيارات  -

o  ّعات: مواقع تركيز املوز 
ت معاينة عزوف أصحاب  اجمللس البلدي كما متّ ة بكراس الشروط إبمجاع أعضاء  مل حتظ املواقع احملددّ 

كتظاظ مروري ابألّنج اجملاورة ابإلضافة إىل  إب يف  سبّ تصة لل رض مما  السيارات عن الوقوف ابألماكن املخصّ 
 صيف. الوقوف العشوائي خاصة فوق الرّ 

o  ّاالت توقيت عم  فريق الكب   : 

من منتصف النهار إىل غاية الساعة العاشرة ليال  : يتم تعدي  التوقيت على النحو التايل :  موسم الشتاء*  
 .  إنقطاع دون



o على أّن إنطالق عملّية    11: نّصت كرّاس الّشروط اإلداريّة يف فصلها    آجال إسناد شارات الوقوف
 أّن هذه اآلجال تنطبق  جويلية من كّ  سنة إالّ  21مارس و تنتهي يوم  22إسناد شارات الوقوف تبدأ يوم 

بداية من الّسنة الثّانية لإلست الل أن تكون اآلجال على املقتح  فقط على الّسنة األوىل من اإلست الل و  
 أفري  .   30جانفي إىل غاية  02النحو الّتايل : من 
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اس شروط مقتح تعدي  كرّ أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون إرجاء الّنظر يف  قّررعد الّتداول و الّنقاش ، ــــب        

 إىل حني عقد جلسة مع ممّث  الّشركة املتعاقد معها .  رقاءاملنطقة الزّ 
              :   ة ــــ اإلعالم بنتيجة بّتة الّسوق األسبوعيّ   ( 12

 

و قد فاز السيد   2022رسى الرايض لسنة  ملاألسبوعية ابستلزام السوق  إة  اإلعالن خالل مناسبتني عن بتّ   تّ 
الواثئق املطلوبة ابإلضافة إىل كونه صاحب أفض  عرض مايل قدره  صالح الدين هاين إب عتبار تقدميه لك  

 . د  652.000

تطبيقا ملقتضيات الفقرة  إبداء الرأي يف مشروع العقد املصاحباملعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي     
 من جمّلة اجلماعات احمللّية .  84من الفص    2
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ة  ـــــــــ ، و بعد اإلّطالع على نتيجة البتّ  من جمّلة اجلماعات احمللّية  84من الفص    2تطبيقا ملقتضيات الفقرة        
اجمللس البلدي احلاضرون  ة للّسوق األسبوعّية ابملرسى الّرايض ، وافق أعضاء ــــــــــــالعمومّية عن طريق الظّروف امل لق

   مع إبداء التحّفظات الّتالية :  مشروع العقد املصاحبعلى 

ّنج    : اليةوق وذلك مبنع اإلنتصاب ابألّنج التّ ة للسّ حتام احلدود اجل رافيّ إنصيص صلب العقد على ضرورة التّ  -
 حوادث.  ذلك لتيسري حركة مرور السيارات خاصة يف صورة وقوع و،  ّنج ب داد و البستاين، ّنج بطرس   البوصاع

فاقية مبقاب  نظرا تّ إة اإلنتصاب عوضا عن إبرام نتهاء عمليّ إتكليف املستلزم جبمع ورفع الفضالت مباشرة إثر    -
وي مرسى ـــــــانذ املعهد الثّ ـــــــــب إزعاجا لتالمييف اليوم املوايل وهو ما يسبّ  وق إالّ  تنظيف السّ ال تتوىّل  البلديةّ  ألنّ 
 ايض . الرّ 



لي  اإلجرائي ة املنصوص عليها ابلدّ وق األسبوعيّ عىن مبراقبة حسن تسيري السّ على تكوين جلنة تُ  ّت اإلتّفاقكما      
 رفع اإلخالالت لتتوىّل و البيئة  ة  ؤون احملليّ ادر عن وزارة الشّ لصّ إلستلزام املعاليم الواجبة ابألسواق واملساخل البلدية ا

  من إجراءات لتالفيها.اذ ما يتعنّي ّتّ إايل لة وابلتّ املسجّ 
        :   ة ـــــ طلب الترخيص في إستغالل كشك بصفة مجانيّ (  13

ست الل كشك بنهج اهلادي  اجمللس البلدي املوافقة على إسناد ترخيص جماين إل  أعضاء  املعروض على أنظار  
 .  ة : السيدة زهرة داودايض لفائدة حالة إجتماعيّ شاكر حي الرايض قبالة دائرة املرسى الرّ 

   قــرار المجلس البلدي 

ست الل  إسناد ترخيص جماين إل  الّنظر يفأعضاء اجمللس البلدي احلاضرون إرجاء    قّررعد الّتداول و الّنقاش ،  ــــب
 .   ة : السيدة زهرة داودكشك بنهج اهلادي شاكر حي الرايض قبالة دائرة املرسى الرايض لفائدة حالة إجتماعيّ 

 :   ة ـــــإسترجاع مبالغ ماليّ   ( 14
إستجاع مبالغ مالية بعنوان كراء  الباملعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إبداء الرأي يف خصوص مط   

بسبب    -وفقا للقائمة املصاحبة  - (  أو جزء منه  قاعة األفراح قصد إبرام عقود زواج بقصر السعادة ) كام  املبلغ  
جوان    08املؤرّخ يف    2020لسنة    58األمر الّرائسي عدد  وصدور    19تزامن هذا اإلبرام مع تفشي جائحة كوفيد  

بالغي رائسة احلكومة العم  ابألرين الّرائسيني املتعّلقني مبنع اجلوالن و تنظيم التجّمعات و  املتعّلق إبّناء    2020
البالغ املشتك   املتعّلقني بقرارات الّلجنة الوطنية جملاهبة فريوس كوروان و  2021جوان    29و    25الصادرين بتارخيي  

حول إقرار مجلة من اإلجراءات توقّيا من   2021جوان    30بني والة تونس وأراينة ومنوبة وبن عروس املـُؤرخ يف  
و منها "منع مجيع التجّمعات و احلفالت العاّمة و اخلاّصة و تعليق كافّة الّتظاهرات إنتشار فريوس كوروان املستجّد  

  2021جويلية    26املؤرّخ يف    2021لسنة    70سواء كانت علمّية أو رايضّية أو ثقافّية ..." و األمر الّرائسي عدد  
، علما وأن هذه اجلائحة ّت تصنفيها كقّوة قاهرة وظرف غري متوّقع ملتعّلق مبنع اجلوالن بكام  تراب اجلمهوريّة  ا

 ابلتايل خارج عن إدارة البلدية وطريف عقد الّزواج.  
 قـائمة في طالبي إسترجاع مبالغ مالية مدفوعة 

   قصد إبرام عقود الزّ واج بقصر البلدية 

 المبلغ المدفوع  تاريخ الزواج  واللقب اإلسم   ع/ر 

ت  1  د200.000   2020 جوان 08 أمين الزاي 



 د  1.000,000 2021 وانج 30 كرمي بن سال  2

 د  1.300,000 2021جويلية  10 مهدي بن يعقوب 3

 د  1.300,000 2021جويلية  10 الت يجاين اخلياري  4

 د  1.000,000 2021جويلية  13 حكيم العال ين   5

 د200.000 2021جويلية  30 محدي العي اري 6

 د200.000 2021أوت  04 غازي بوجني ح  7

 د200.000 2021أوت  10 سيف الد ين دريدي  8

 د  1.000,000 2021أوت  14 مازن محران   9

 د  300.00 2021أوت  18 خالد ماكين   10

 د200.000 2021أوت  25 حمم د حامد اجلزيري   11

 

 

 

 

    المجلس البلدي قــرار  

مبالغ مالية بعنوان كراء قاعة    إرجاعصادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على  عد الّتداول و الّنقاش ،  ــــب      
بسبب    - وفقا للقائمة املصاحبة  - (  أو جزء منه  األفراح قصد إبرام عقود زواج بقصر السعادة ) كام  املبلغ  

جوان    08املؤرّخ يف    2020لسنة    58األمر الّرائسي عدد  وصدور    19تزامن هذا اإلبرام مع تفشي جائحة كوفيد  
بالغي رائسة احلكومة املتعّلق إبّناء العم  ابألرين الّرائسيني املتعّلقني مبنع اجلوالن و تنظيم التجّمعات و    2020

البالغ املشتك   قني بقرارات الّلجنة الوطنية جملاهبة فريوس كوروان واملتعلّ   2021جوان    29و    25الصادرين بتارخيي  



حول إقرار مجلة من اإلجراءات توقّيا من   2021جوان    30بني والة تونس وأراينة ومنوبة وبن عروس املـُؤرخ يف  
ليق كافّة الّتظاهرات و منها "منع مجيع التجّمعات و احلفالت العاّمة و اخلاّصة و تعإنتشار فريوس كوروان املستجّد  

  2021جويلية    26املؤرّخ يف    2021لسنة    70سواء كانت علمّية أو رايضّية أو ثقافّية ..." و األمر الّرائسي عدد  
، علما وأن هذه اجلائحة ّت تصنفيها كقّوة قاهرة وظرف غري متوّقع املتعّلق مبنع اجلوالن بكام  تراب اجلمهوريّة  

   :  بلدية وطريف عقد الّزواجابلتايل خارج عن إدارة ال
 قـائمة في طالبي إسترجاع مبالغ مالية مدفوعة    

   قصد إبرام عقود الزّ واج بقصر البلديّ ة 

 المبلغ المدفوع  تاريخ الزواج  اإلسم واللقب  ع/ر 

ت  1  د200.000   2020 جوان 08 أمين الزاي 

 د  1.000,000 2021 وانج 30 كرمي بن سال  2

 د  1.300,000 2021جويلية  10 يعقوبمهدي بن  3

 د  1.300,000 2021جويلية  10 الت يجاين اخلياري  4

 د  1.000,000 2021جويلية  13 حكيم العال ين   5

 د200.000 2021جويلية  30 محدي العي اري 6

 د200.000 2021أوت  04 غازي بوجني ح  7

 د200.000 2021أوت  10 سيف الد ين دريدي  8

 د  1.000,000 2021أوت  14 مازن محران   9



 د  300.00 2021أوت  18 خالد ماكين   10

 د200.000 2021أوت  25 حمم د حامد اجلزيري   11

 

  (III   ّة هيئة العمرانيّ لجنة األشغال و الت   : 
 قـافي قرطاج سيدي بوسعيد :  أي بخصوص مثال األشغال المختلفة للموقع الثّ إبداء الرّ  (1

 

   2021سبتمرب   20بتاريخ   3229من طرف املعهد الوطين للتاث حتت عدد مراسلة البلدية  وردت على     
ة مبشروع مثال أش ال البلديّ   مدّ   و تّ   2021  سبتمرب  21بتاريخ    3334حتت عدد    تب الّضبط املركزيكو املسّجلة مب

حتت لمعهد مراسلة  لالبلدية    أصدرت دد  و يف هذا الصّ ،  قايف قرطاج سيدي بوسعيد إلبداء الرأي  خمتلفة للموقع الثّ 
ب السيد رئيس  تجلسة عم  مبك  عقد  تّ إلبداء بعض املالحظات كما أنه    2021نوفمرب    04  بتاريخ    12760عدد  

تعلق بطلب حتديد احلدود خبصوص امل  توضيح املوضوع خالهلا  مدير املوقع األثري بقرطاج ت  السّيد  البلدية حبضور  
 فة أثراي ابملنطقة. مراجعة املواقع املصنّ 

إثر اإل الشّ و على  املنعقد مبقر وزارة  بتاريخ  جتماع  الثقافية  ممثلني عن وزارة  ل ط  2021ديسمرب    07ؤون  ب 
املنطقة الراجعة له ابلنظر  فة أثرية ك  حسب  التجهيز و اإلسكان البلدايت عرض مشروع حتديد مراجعة املناطق املصنّ 

 على أنظار اجمللس البلدي للتداول فيه و إبداء الرأي . 
البلدي إبداء الرأي يف مثال األش ال املختلفة خبصوص حتديد حدود مراجعة   املعروض على أنظار أعضاء اجمللس   

 املواقع املصنفة أثرية. 
 

 قــرار المجلس البلدي 
مثال األش ال املختلفة خبصوص حتديد   صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون علىعد الّتداول و الّنقاش ،  ــــب

 فة أثرية. حدود مراجعة املواقع املصنّ 
 

 :   قمرت و  البحر األزرق    تي ات رخص البناء بمنطق ظر في ملفّـ إحداث لجنة تهيئة للنّ  (2
التهيئة           مثال  على  املصادقة  إثر  لقرارعلى  تبعا  عدد  السيّ   العمرانية  البلدية  رئيس   09بتاريخ    49د 
ت ضبط تراتيب  ،    2020ديسمرب    18بتاريخ     89املنشور ابجلريدة الرمسية للجماعات احمللية عدد    2020مرب  ديس  

، عمرانية ملنطقّت قمرت حروش و البحر األزرق ، إالّ أنه خالل دراسة قسط كبري من ملفات رخص البناء ابملنطقتني  
 وجود عدة عراقي  حتول دون إسناد رخص البناء مما سيؤدي إىل إنتشار ظاهرة  البناء الفوضوي زايدة على تفاقمه  تبنّي 
قتاح إحداث إلذلك ت    ،البناء املوجود، تواجد التهيئة املرورية...(  ةوضع العقاري ، نوعيّ : ال  من بني اإلشكاليات )  حاليا



طرقات :    اــــــــــدارات املعنية هب)لك  اإل  لني عن البلدية و وزارة التجهيز و اإلسكانممثّ   ة تضمّ ــــــــــــــجلنة خاصة : جلنة هتيئ
ن وكالة التهذيب و التجديد العمراين ــــــــــلني العموميني و ممث  ع.( وممثلني عن املتدخّ ..DUHة ،  ــــــــــــــــو إسكان ، هتيئ

 احلماية املدنية.  ؤون العقارية و و ممث  عن الوالية ووزارة أمالك الدولة و الشّ 

قتني طالرخص ابملنرها إلسناد  إعداد جمموعة من الشروط الّت يستوجب توفّ   خالل اجللسة األوىليتّم  و  هذا ،     
عتمادها لدراسة  إ  وخذة يف ال رض على أنظار اجمللس البلدي للمصادقة عليها أو تعديلها  مث عرض الشروط املتّ 
 امللفات حالة حبالة. 

   قرار المجلس البلدي 
لني عن البلدية  ممثّ   ة تضمّ ـــــــــإحداث جلنة هتيئ  وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون علىعد الّتداول و الّنقاش ،  ــــب

...( وممثلني عن DUHة ،  ــــــــــــــــطرقات و إسكان ، هتيئ:    اــــــــــدارات املعنية هب)لك  اإل  و وزارة التجهيز و اإلسكان
ؤون  ووزارة أمالك الدولة و الشّ ن وكالة التهذيب و التجديد العمراين و ممث  عن الوالية  ــــــــــلني العموميني و ممث  عاملتدخّ 

إعداد جمموعة من الشروط بعد    للّنظر يف ملّفات رخص البناء مبنطقّت البحر األزرق و قمرت   احلماية املدنية   العقارية و 
 . قتنيطرها إلسناد الرخص ابملنالّت يستوجب توفّ 

 

 :  UBA7فة  المصنّ لمنطقة  ل سبة  ارات بالنّ قص الحاصل في مآوى السيّـ ة إحتساب النّ كيفيّ  (3
ابعة ملثال التهيئة العمرانية املصادق عليه حسب قرار رئيس البلدية ة التّ اتيب العمرانيّ من التّ   12جوع للفص   ابلرّ 

 2020ديسمرب   18بتاريخ    89ة عدد  ة للجماعات احملليّ املنشور ابجلريدة الرمسيّ   2020ديسمرب    09بتاريخ    49عدد  
 تستوجب رورية لألماكن الّّت ن جلدول حيدد احلاجيات الضّ و املتضمّ   ارات رورية لوقوف السيّ بتوفري األماكن الضّ   املتعّلق

تّ  املناطق،  تصنيف  حسب  خمتلفة  مشاريع  لبعث  العقارات  داخ   مكتظّة    توفريها  املعتربة  املناطق  حتديد 
« Saturées »    2وي  ش ال العقار يفوق أو يساإ تسمح بضارب  هي الّّت    =cuf   ّاتيب جوع إىل التّ و ذلك ابلر

 ة. العمرانيّ 
  تّ ،   هبا تقاسيم مصادق عليها  املتواجدة مبنطقة البحر األزرق و الّّت   UBA7فة  إالّ أنه خبصوص املناطق املصنّ 

الشّ نصيص على إحتام كرّ التّ  السيّ حتام احلاجيّ إروط مبا فيها  اس  املنصوص عليها ملآوي  ا أصبحت  ارات رغم أّنّ ات 
 املذكور أعاله.  12ة حسب الفص   مناطق معتربة مكتظّ 

لــــــــ نسبة حمددة  إضافة  التداول يف مقتح  البلدي  اجمللس  أعضاء  أنظار   Le surplus pourاملعروض على 

zone saturée    ّفةاملصنّ   ات للمنطقةقسيم للحاجيّ اس شروط التّ حتديده بكرّ   فقط ملا ت  UBA7     0.5أي بنسبة 
 قسيم.اس شروط التّ وكرّ  ةهيئة العمرانيّ ابعة ملثال التّ ة التّ اتيب العمرانيّ من التّ  12ناغم بني الفص   ايل حيص  التّ وابلتّ 

 رار المجلس البلدي ق 



،  ــــب   الّنقاش  و  الّتداول  علىعد  احلاضرون  البلدي  اجمللس  أعضاء  نسبة حمدّ   صادق  إضافة   Leلــــــــدة  مقتح 

 surplus pour zone saturée  فة املصنّ قسيم للحاجيات للمنطقة  ملا ت حتديده بكراس شروط التّ   فقطUBA7  
 . متناغمني  قسيماس شروط التّ وكرّ ة  هيئة العمرانيّ ابعة ملثال التّ ة التّ اتيب العمرانيّ من التّ   12الفص     ممّا جيع   0.5أي بنسبة   

 

IV  ) ّة والبيئة :  والصحّ ظافة  لجنة الن 
ق بتركيز و إستغالل وسائل نقـل إلعداد وبيع األكلة الخفيفة على متن  روط المتعلّ اس الشّ كرّ  ❖

 :    )Restauration mobile(لة  وسيلة نقـل متنقّـ 

 

املتعّلق بتكيز و إست الل           الّشروط  الرّأي يف خصوص كرّاس  إبداء  البلدي  أنظار أعضاء اجمللس  املعروض على 
وسائ  نق  إلعداد وبيع األكلة اخلفيفة على منت وسيلة نق  متنّقلة الّّت هتدف إىل ضبط الشروط العامة واخلاصة والشروط 

ة أو  ة املستهلكني نظرا لعدم توفر منظومة قانونيّ سالمة وحفاظا على صحّ ة والروط الالزمة لضمان الصحّ ة وك  الشّ الصحيّ 
 ، علما و أّن هذه الكرّاس ّت إعدادها إعتمادا على :  ترتيبية تنظم مث  هذا النشاط

 اإلقتصاديّة.  و ة  روط الالزمة الصحية والعامّ الشّ   ضبطت  ّلتنيلا  لّشؤون اإلقتصاديّةاّت الّنظافة والصّحة والبيئة و جتماعات جلنإ  - 
حول املوافقة على  التخيص يف    2021أوت  03املنعقدة يوم  2021الثة لسنة  ة الثّ مداولة اجمللس البلدي يف دورته العاديّ  -
ست الل شاحنة جمهزة لبيع األكلة اخلفيفة .إ  
. 2021سبتمرب  27تقرير جلنة حفظ الصحة والنظافة والعناية ابلبيئة بتاريخ  -  
 

 

 

 

 

 

 



 



 



 
  



 الجمهورية التونسية 

 بلديــة المرســى 

 عقد لزمة السوق األسبوعية 

 بمرسى الرياض 

 

 بني املمضني أسفله ، 

القائم يف حق امللك اخلاص مبقتضى التفويض الصادر له من اجمللس   معز بوراوي  السيد   هابلدية املرسى ممثلة يف شخص رئيس 
 283699T   عدد ، معرفه اجلبائيشارع احلرية املرسى  ،1مقره قصر البلدية    ،  2019  نوفمرب  4  ثنني  يوم اإل  ل رضالبلدي املنعقد يف ا
 .   مبانح اللزمة املشار إليه الحقا 

 مـن جهـة                                                                                                                             

القاطن 1999  نوفمرب   9املسلمة بتونس يف    02066484صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد  سامل هاين    نبصالح الدين  والسيد  
 ، بصاحب اللزمةاملشار إليه الحقا  E  1116645/، معرفه اجلبائي عدد ان  جبهينة الشمالية  بوحجلة القريو 

 من جهة أخرى                                                                                                                        

  

 توطئـــة 

 

جانفي   16و املصادق عليها من طرف سلطة اإلشراف بتاريخ   1987جوان   20داولة اجمللس البلدي املنعقد بتاريخ تبعا مل  
سبتمرب   30املؤرخ فـي    1523األمر عدد    ىض قتتنتصب يوم األحد و احملدثة مب  املتعلقـة إبحداث سوق أسبوعية مبرسـى الرايض   1989
 .1989أكتوبر    13بتاريخ    68الصادر ابلرائد الرمسي عـدد   1989

اخلميس الثاين   املنعقدة بتاريخإلياس كشك      تعويضا لرئيسها السيد   رؤوف الشنويف  برائسة السيد جلنة التبتيت    قرارب  عمالو  
 للمرة الثانية   ايض ر مبرسى ال  ية وعامل لقة املتعلقة ابستلزام السوق األسبلظروف  لفتح ا  دى وعشرينحلسنة ألفني وإ   من شهر ديسمرب

 



 و بناء على ذلك تم اإلتفـاق و التراضي على ما يلي : 

 

الراي  رئيس   ضع ي  :  الفصل األول  مبرسى  األسبوعية  السوق  املرسى  ويلتزم   على ذمة     ض بلدية  يقب   الذي  اللزمة  صاحب 
وهلذا العقد ولكراس الشروط والواثئق املرفقة   م لعللجماعات احمللية وفقا للتاتيب اجلاري هبا اابستخالص املعاليم املرخص  

    هبما يف إطار لزمة. 

 .   3202  انفي ج14و تنتهي يف   2202  جانفي 15تبتدئ يوم   بسنة واحدةحددت مدة اإلست الل   :   2الفصل  

 .لكراس شروط اللزمة   مضبوطة ابملثال املصاحب  (2م30.000)حددت مساحة السوق بثالثني ألف مت مربع   :   3الفصل  

اعتبار دون    (د  658.520،000)   ومخسمائة وعشرين دينارا  ألفا  ستمائة ومثانية ومخسني ب  مبلغ اللزمة حدد   :4الفصل
 مسبقا قب  ّناية األسبوع األول من   أقساطا شهرية متساويةخالصها   يتم    داء على القيمة املضافةاآلمعلوم رفع الفضالت  

 . ك  شهر

      من املبلغ اجلملي للدين عن ك  شهر أو جزء من   %1 بنسبة  خري أتتوظف على صاحب اللزمة خطية    : 5الفصل  

 الشهر وحتتسب هذه املدة ابتداء من اليوم الثاين املوايل لتاريخ استحقاق الدين. 

ب اللزمة مبقتضى قرار مشتك بني رئيس أايم ،يتم جتريد صاح 10وز التأخري يف خالص أحد األقساط إذا جتا  : 6الفصل  
 بض البلدي ابإلضافة إىل تتبعه إلستخالص الدين.قاالالبلدية و 

 27         يف أج     من املعلوم السنوي للزمة  %  25بقيمة    (مايل أو بنكي)   يقدم صاحب اللزمة ضماان ّنائيا  :  7الفصل              
با حب اللزمة مطالصا ن  خالص ما عسى أن يكو ستسن تنفيذ اللزمة والضمان حخيصص ل   اإلعالن عن نتائج اللزمة ،  من اتريخ ساعة  

  إال بعد انتهاء مدة اللزمة وإبذن من اجلهة املاحنة.  جاعه ميكن است   به من مبالغ بعنوان عقد اللزمة ، وال 

 عقد اللزمة  املصادقة علىيف أج  ال يتجاوز الشهر من اتريخ  السوق   لتأمني ا  جيب على صاحب اللزمة أن يكتتب عقد   :  8الفصل  
موافقة كتابية مسبقة من مانح ها وبعدم إدخال ت يريات عليها دون احلصول على   الّت ح  أج  خالصمنيتأ ويتعهد خبالص أقساط ال

 اللزمة. 

ابلتعويض عـن مجيع األضرار املعنويـة و املادية الّت تلحق البلدية من جراء التخلي الفجئي عن تسيري   صاحب اللزمة  لتـزم ي  :  9الفصل  
 .   فيه من سرقات أو حرائق أو جرائموهو مسؤول وحده عن حسن سري السوق وعن ك  ما حيدث    السوق



السوق واليعفي   من نشاطت املتأتية  خالص مبلغ قدره مخسون ألف دينار مقاب  رفع الفضال  صاحب اللزمةيتوىل    :  10الفصل  
ويف صورة اإلخالل مبقتضيات هذا الفص  ،  تتوىل البلدية رفعها لوزيع أكياس على املنتصبني قصد مجع الفواض   ت  اخلالص من واجب  

 .الشرطة البيئية  من قب  أعوان   د1000د ويف حالة العود  500ة خطية مالية بتوظف على صاحب اللزم

  .كتابيا ومسبقامانح اللزمة   بعد إعالم    استحقاقا انتخابياأو     يري موعد إنتصاب السوق إذا صادف عيدا دينياميكن ت  :  11ل  ص الف 

أو أن يسندها يف شك  أو أن يساهم هبا يف شركة    اللزمةري كال أو جزءا من  جر على صاحب اللزمة أن حيي  لل  حي  :   21الفصل  
 مناولة. 

 .االطالعملالية مع متكني البلدية من  اضة او التصريح هبا لدى القب  هفت لتسجي  مداخيلمسك د  صاحب اللزمة   على  :  31ل  الفص 

للعقوابت املنصوص لزمة وحسب خطورة املخالفة    خمالفة ملقتضيات كراس الشروط و هذا العقد تعرض صاحب الك :14لفصلا 
 من كراس الشروط.  52عليها  ابلفص 

 دة احملددة ابلعقد. تنتهي اللزمة ابنتهاء امل :  15الفصل  

 : زمة قب  انتهاء املدة املتفق عليها ابلعقد خاصة يف احلاالت التاليةميكن إّناء الل   : 61الفصل  

الشروط   عند إخالل صاحب اللزمة أبحد التزاماته التعاقدية اجلوهرية أو مبقتضيات كراس  ح اللزمة فسخ العقد من قب  مان  أ /          
 اجلاري به العم .   ويف ك  الصور الواردة ابلتشريع   بواثئق اللزمة،  ة أو ابإللتزامات الوارد

 : ويعد من قبي  اإلخالل اجلوهري

 . التلدد املتكرر يف دفع أقساط اللزمة -1

 .طرية لتاتيب حفظ الصحة والبيئةارتكاب خمالفة خ -2

 . مانح اللزمةإحالة اللزمة أبي صي ة كانت دون موافقة   -3

  . حنة للزمةلوم اإلنتصاب غري مؤشر عليها من قب  اجلهة املا عاستعمال كنشات وصوالت خالص م  -4

 . استخالص مبالغ غري مرخص له يف استخالصها -5

 مانح اللزمة. التفيع يف املعاليم املستخلصة دون ترخيص مسبق من  -6

 لفعلية الّت ت استخالصها.عدم متكني التجار املنتصبني واملتجولني من وصوالت خالص تتضمن املبالغ ا -7

 . تعليق املعاليم املستوجبة مبداخ  السوق   عدم  -8

 .هبذا العنوان داع  عقد التأمني لدى مانح اللزمة أو اإلمتناع عن دفع األقساط املستوجبة   عدم إي  -9

معاليم   -10 مينع  استخالص  اللزمة وال  إسقاط حقوق صاحب  العقد  السوق ويتتب عن فسخ  العقد خارج حدود  فسخ 
 بة جبرب الضرر . السقاط احلق مانح اللزمة من املطوإ



وب مضمون الوصول مع اإلعالم ابلبلوغ  حنها شريطة إعالم صاحب اللزمة بذلك بواسطة مكت/ استجاع اللزمة من قب  ما  ب 
 اريخ احملدد لإلستجاع. شهر على األق  قب  الت

 حصول اتفاق بينهم.  ند املدة املتبقية ألحد الورثة ع  بوفاة صاحب اللزمة إال إذا ارأتى مانح اللزمة إحالتها يف  /ج  

 : للزمة" وتكتسي صب ة إلزامية للطرفني حسب التتيب التفاضلي الواثئق التاليةتعد "واثئق ا    : 17الفصل  

 اين للسوقعقد اللزمة واملثال البي  -   

 كراس شروط اللزمة   -

   . بيان املعاليم املرخص لصاحب اللزمة يف استخالصها  -

 . فيذ مقتضيات هذا العقد تنجر عن تنية بتونس ابلنظر يف النزاعات الّت  دائّتتص احملكمة اإلبت  :  81الفصل  

 ان. جبهينة الشمالية بوحاجب القريو   حم  خمابرته  صاحب اللزمة   عني  :  91الفصل  

 . حب اللزمةا ص  الطابع اجلبائي على كاه  معاليم التسجي  و مجيع   حتم   : 20الفصل  

 

 

 

 لبلدية رئيس ا                                              ة م ز ل الصاحب      

  قرأت وقبلت       

 

  



                                امجلهورية التونس ية            

 وزارة ادلاخلية                 

 بدليـة املرسـى                  

 مصلحة حفظ الصحة             
 

 وط  ش اس  كر  

 ل عداد وبيع الألكة اخلفيفة    ةل " متنق    وسائل نقل " س تغالل    ا  تركزي و 

 ( Restauration mobileةل  )أألكة خفيفة متنق  

 

ل الفصل   ىل ضبط شوط  :    الأو  عداد و    نشاط "   تعاطي هيدف هذا الكراس ا  بيع الألكة اخلفيفة عىل  ا 

ملا    ا وفق  البدلي   العموم حتديدها من قبل البدلية ابملكل    ةل " بعد تركزيها بنقاط يت  منت وسائل نقل متنق  

تراتيب   الوقيتاتقتضيه  كامللطريق    ل شغال  اخلاصة    العام.  و  العامة  الصحية  الرشوط  ضبط  ىل  ا  هيدف 

 جهزيات ابلت  

الصحية اتيب  و التنظيف و ال عداد و لك الرشوط املنصوص علهيا بقرار الت  و العمةل    ةالغذائي  و املواد   

 . 1996أأفريل  18 بتارخي 127لبدلية املرىس عدد
 

 : س تغاللقة ابل س ناد وال  وط املتعل  الرش    :  2الفصل  

عداد و  نشاط تعاطيعىل الأشخاص الطبيعيني الراغبني يف  ✓   عىل منت وس يةل نقل فيفةبيع الألكة اخل ا 

 : أأن يكونة ده البدلي  ي حتد  ال   البدلي ابملكل العموممتنق ةل 

   حامال للجنس ية التونس ية. **      

 ابلغا عرشين عاما عىل الأقل.  **      

 مأأجورة. نتخابيةا  بوظيفة معومية أأو ملك ف  غي  **       

الت  ل   اممارس  **       موضوع  خشصي ةخيص  لنشاط  أ خر   بصفة  خشص  تلكيف  ميكن  ل        ةــــال حال  أأو   و 

 عىل الغي.      

 

 



 

  ج ـــــوالضجي ابلسالمة العامة للامرة و املس هتلكني  املتعل قة اتيب العامةالت    حتاممتقي دا اب    **       

وضاء     .و الض 

بط بش بكيت    **    ال عىل ترخيص يف الر  ورة اليت  و    يئلكهراباو الن ور  املاء الصاحل للرشاب  متحص    يف الص 

عىل مطلب تركزي و   ةــــــبعد املوافقة الهنائي    "ضامن مايل"جيب تقدمي    ،ية  البدلمس  اد اب  العد    فهيا   يكون

س تغالل وس يةل الن قل املتنق ةل ل عداد و بيع الألكة اخلفيفة     يت حتديده لحقا س تغالل  وع يف ال  و قبل الرش  ا 

جلنيت قبل  و  من  املالي ة  ؤون  ــ   الش  الترص فال قتصاديــــ متابعة  و  و    و   ة  البيئة  الصحةالن ظافة  حسب    و 

 . " املس تعمةل ونوعية الألكة املقدمة املتنق ةل  مساحة "وس يةل النقل

 سارية املفعول . )بطاقة رمادية، شهادة تأأمني ...( املتنق ةل قلصة بوس يةل الن  خالواثئق حامال  **    

ال عىل  **      بطاقة تعريف جبائية.متحص 

ال عىل  **      شهادة الوقاية من احلرائق مسلمة من قبل مصاحل امحلاية املدنية. متحص 

ا لقامئة يف**     انهتا  بيعها لألكة اخليفة املزمع ا معد   .و مكو 
 

 : س تغالل ابل  ة  وط اخلاص  الرش    :  3الفصل  

  س تغاللها ا  املزمع " وس يةل النقل "  من قبل مصلحة حفظ الصحة عىل مس بقا املصادقة تت   **    

 .  املتنق ةل وس يةل الن قل  مطلب صاحبو بعد دراسة 

يه  ص ف ابملاكن املرخ    للتجديدملدة س نة  قابةل  املتنق ةل  س تغالل وس يةل النقل  ا  يت التخيص لتكزي و   **    

عادة تقدمي مطلب  يف ال   شيطة ة نهتاء ا  قبل شهر من س تغالل ا   . التخيص  مد 

احملدد من   اكنملاب  ساعة يوميا   12  أأقصاها   ملدة "  املتنق ةل    وس يةل النقل لس تغالل "ال  يكون التكزي و   **    

البدلية حال    قبل  نقلها  وجوب  من  ال  مع  بعدنهتاء  الي    العمل  صاحب    من   ختيارها  سيت  التوقيت  قبل 

لزتام ) املرشوع  موافقة املصاحل البدلية.  دونول ميكن تغيي هذا التوقيت   (.عليه معرف ابل مضاءا 

 

 

 



س تعامل كرايس أأو طاولت  وذكل اب    وس يةل الن قل املتنق ةل س تغالل الفضاء احمليط با  مينع عىل املس تغل    **    

   .لكة عىل عني املاكن و/ أأو لتناول الأ حلرفاء جللوس اصة خمص  أأو جتهزيات أأخرى 

ىل نظافة  ـــس هتلكني مع احلفاظ عىل ذمة امل ع (Corbeille)سةل هممالت جيب عىل املس تغل وضع **    

 . ئه نهتا ا   و بعد حميط " وس يةل النقل" خالل العمل

و    حتام التاتيب اخلاصة ابلضجيجا   جيب عليه خامت الصوت وضس تعامل ما  مينع عىل املس تغل  **   

 . الضوضاء
 

 :   لكة اخلفيفةعداد و بيع الأ ل  س تغالل و ال  املتنق ةل قل  الصحية اخلاصة بوس يةل الن  وط  الرش    :  4الفصل  

 حواض. أأ جتهزي وس يةل النقل بسلسةل الثالث  **      

 ز بصابون سائل مزيل للجراثمي للعمةل.يل جمه أ  ع صابون توفي موز   **      

زاةلللعربة من مواد قابةل    ا مالصقاكن  سواء    لعمةلي خاص ابب ص  مرك  ** توفي               داخل     ا هميئ  أأو  لال 

  . ( en structure légère) قل وس يةل الن  

تضمن احلفاظ عىل املواد الغدائية املس تحرضة و النيئة يف درجة    الاكيفوسائل تربيد ابلعدد  توفي    **      

 درجات مائوية فوق الصفر. 4ة ل تتجاوز دبرو

لك  ا  وجوب    **       الأ عداد  اخلفيفة  مس تحرضات  الصحة    بعدلكة  حفظ  مصلحة  قبل  من  علهيا  املوافقة 

 س تغالل. موضوع ال   املتنق ةل  قل بوس يةل الن  البدلية 

 ي أأي مادة غدائية داخل العقارات السكنية.و حتضأأ عداد ا  منع  **     

وزارة الفالحة س تظهار ابملصادقة  وجوب ال    **       يد البحري    و املوارد  من قبل  يف صورة  املائي ة و الص 

 .(cuisine centrale)لكة من مطبخ مركزي جلب الأ 

 وتربيد وحفظ الصحة اخلاصة ابلعمةل   ملية من تنظيف و تطهيتوفي شوط حفظ الصحة الع  **       

مراض خلومه من الأ شهادة طبية تثبت  مع    التحاليل اخملربية الربازية للعمةل    ،  غطاء للراس،) لبس بدةل العمل  

 . 1996أأفريل  18بتارخي   127 عدد املعدية ...( طبقا لقرار التاتيب الصحية لبدلية املرىس 

  .لكة للمس هتكل عند تقدمي الأ واحد لس تعامل ا قفازات ذات ال  رتداء ا  وجوب  **       

 

 



 

  

ــ الواحد من البالستيك الغذايئ املرخ   س تعاملال   اتأأواين ذلكة يف تقدمي الأ وجوب  **        صــ

 مناديل ورقية .  /أأو و 

 يوميا   املتنق ةل سطح والتجهزيات املتواجدة بوس يةل النقلظيف والتطهي للك الأ ن القيام بعمليات الت  **      

   .وضعية س توجبت الا  ولكام  نهتاء من العمل و عند ال  

 . س تظهار بفواتي الرشاءمواد أأولية غذائية سلمية من مساكل توزيع قانونية مع ال   نتقاءا   **      

يف ظروف صية لتفادي    اخلفيفة  لكةعداد و بيع الأ ا    لضامنتوفي لك التجهزيات و الأدوات الالزمة  **        

 . املتنق ةل  التسمامت الغذائية امجلاعية عند املصادقة عىل وس يةل النقل

 .    خر أ  غرض  ي  س تعامل وس يةل النقل موضوع التخيص لأ ا  منع  **      

     .  ساعة 12ملدة تفوق  كولتأأ ابملحتفاظ  عدم ال  **      

    حفظ الصحة البدلية و بعد دراسة مصلحة بتخيص من قبل  ل  ا  منع القيام بعمليات القيل  **      

 .املؤثرات عىل احمليط
 

 : املتنق ةل    قلس تغالل وس يةل الن  ا  خيص لتكزي و  شوط حسب الت   :  5الفصل  

عداد و بيع الألكة اخلفيفة  نشاطخيص لتعاطي  يت حسب الت  **        ابملكل متنق ةل    عىل منت وس يةل نقل  ا 

البدلية عامة و /أأو يف صورة  خالل ابلتاتيب  و ال  أأ ذا الكراس و /  ـعند خمالفة فصول ه  العموم البدلي

   .حفظ الصحة البدلية مصلحة حدوث تسمامت غذائية جامعية بعد القيام ببحث ميداين من قبل 
 

":    6الفصل   مس تغل  النقل    عىل  اخلاصة   حتاما  "  تنقةلامل   وس يةل  والتاتيب   التشاريع  الأسعار  شهار  اب 

 . اتيب الصحية لبدلية املرىس بقرار الت   ة املنصوص علهيا الصحية العام  

 

 ال مضاء                                                     

ف به                                                                                                       معر 

 


