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اجمللس بقصر البلدية جلسة    احلادية عشرة صباحا اعة  على السّ   2022  أوت   02  ّثالاثء الإنعقدت يوم                 
ادة والسّ   ات دوحبضور السيّ ،    البلدية، رئيس    املعز بوراوي   برائسة السيد  2202لسنة    الثةثّ ة الالبلدي يف دورته العاديّ 

 29 األساسي عددا يقتضيه القانون  ــــــــــة تطبيقا ملبعد توجيه إستدعاءات كتابيّ   ،  اآليت ذكرهم  اجمللس البلديأعضاء  
 لنص التايل : ووفقا ل ،ة ــــــــــــــــــــاملتعّلق مبجلة اجلماعات احملليّ  2018ماي  09 يــــــــــــخ فاملـؤرّ  2018لسنة 

 .  إستدعاء   الموضوع :       

املزمع   2022لسنة  لثة  ثّاو بعـــــــــــــــــــــــد ، أتشرف إبستدعائكم حلضور جلسة اجمللس البلدي يف دورته العاديّة ال       
  أتجيل و ذلك    ،  ةـّـ( بقصر البلدي00.11)  احلادية عشرة صباحااعة  على السّ   2022  أوت   02  ّثالاثءعقدها يوم ال

تطبيقا ملقتضيات الفقرة   -لعدم إكتمال الّنصاب القانوين للحضور  2022  جويلية  28لنفس الّدورة ليوم اخلميس  
 . -من جمّلة اجلماعات احمللّية  220من الفصل  2
  
 مستشارة ، رئيسة دائرة املرسى املدينة ،      عائشة املهيــــري السيدة -
 مستشار ، رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة ،        الشّنويف       السيد رؤوف  -
ماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي              مستشار، رئيس جلنة الّشؤون اإلجت السيد سليم الزلطن  -

 اإلعاقة ،    
 والرتبية والتعليم ،، رئيسة جلنة الفنون والثقافة  مستشارة  السيدة روضة الزاوشي رزق هللا   -

 مستشار ،        السيد حممد الّتيجاين بوعزيز -

 مستشار،    السيد حممد نبيل صاحب الطّابع -
 .  مستشارة        امي  السيدة انئلة اهلمّ  -
 
 



   :  تغّيب و        
 ،   املساعدة األوىل لرئيس البلدية      اآلنسة مىن خالص            - 

   ،و متابعة التصّرف مساعد رئيس البلديّة، رئيس جلنة الّشؤون املالّية و اإلقتصاديّة        السيد إلياس كشك         -     
   ،   اجوري           مساعدة رئيس البلديةالسيدة لطيفة التّ  -

 مساعدة رئيس البلدية ،     السيدة فرايل مسرية بوزيري       -
-                                    

 مستشارة ، رئيسة دائرة البحر األزرق ،               زهور قريرة اآلنسة  -  
 مستشار، رئيس دائرة قمرت ،  السيد حممد ضياف الدريدي     -  

 مستشار، رئيس دائرة املرسى الرايض ،               السيد حممد شراد   -
 مستشارة ، رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة املفتوحة ،              اآلنسة إميان الفهري  -   

 رئيسة دائرة  سيدي داود ،                                

 والتعاون الالّمركزي،   الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات  مستشارة ، رئيسة جلنة  السيدة رمي احلشيشة -

            مستشار، رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة ،               السيد قيس النيقرو         -

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

 جلنة شؤون املرأة واألسرة ، رئيسة ،  مستشارة           السيدة نبيلة محزة   -

 ف بلجنة األشغال والتهيئة العمرانية ، مستشار، مكلّ  السيد حمّمد الطيب املهريي       -
     ، رئيسة جلنة اإلعالم و الّتواصل و الّتقييم ،مستشارة    لسيدة هاجر مطري            -
   مستشار،               شيبوب السيد خالد  -
 مستشار ،               السيد عياض الزهار -

 السيد سليم احملرزي              مستشار ،  -
 مستشار،     السيد أمين بن مسعود  -

 ،مستشار  السيد أيّوب بن احلاج            -
 ، آلنسة راقية الغريب               مستشارة ا -
 مستشار،     السيد أمحد ريزا               -
    . مستشارة  السيدة سهام عز الّدين          -

 

 اجللسة:    حضرما ك
 السيد الكاتب العام ،   •
 . كتابة اجمللس •

 

 



   املعز بوراوي السيد  اليت إفتتحها    2022لسنة    الثة ثّ ة اليف دورته العاديّ   اجمللس البلديإنعقدت جلسة           
أعضــــــــــــاء    ،  لبلديةا  رئيس مـــــــــــن  احلاضرين  البلديُمــــــــرحّبا جبميع  اإلدارة  اجمللس  النظام  داعيا    و  إحرتام   إىل 

 . الداخلي للمجلس
 

 تادول أعمال اجللسة داعيا السيدـــــــــــاملسائل املعروضة جب إستعراض البلدية ى السيد رئيس ـّــــ إثر ذلك ، تول            

 : داول فيها للتّ  البلدي لساجملو السادة أعضاء  
 

 
 

(I    : لجنة الش ؤون الماليـ ة واإلقتصادي ة ومتابعة التصر ف 
 . 2022تنقيح الربانمج الس نوي للإستامثر لس نة     (1

 اإسرتجاع مبلغ مايل.   (2

لقاء فواضل البناء أأو ما شاهبها  توظيف مقابل مايل  (3 لإس ناد شارات لأحصاب الشاحنات القامئني بإ

 بملس تودع البدلي. 

فتتايح للزمة الّسوق الأس بوعّية لس نة   (4  .   2023ضبط الّسعر الإ

س تغلل   4مايل قدره  طلب الس ّيد محمّد اجلبايل اإسرتجاع مبلغ (5 مأأوى    أ لف دينار لعدم متكّنه من اإ

    .   " Phébusالس ّيارات بملكل العمويم البحري احملاذي لزنل "  

حداث ملعب Copitمن رشكة "  قبول هبة   (6  . مبنطقيت جبل اخلاوي و الّطابقيّح    " لمتويل مرشوع اإ
 

II  )    : مختلفــــات 
 وضعّية قطعة أأرض ) مكل بدلي خاص ( اكئنة بهنج املميوزا املرىس كوب.  (1

جناز أأشغال بناء عىل املكل البدلي من طرف املركّب التجاري "  (2 " بملرىس    Carrefour Expressاإ

 الّرايض.  

باكت العموميّة.  (3 س ناد رخص الّربط بلش ّ  قرار اإحداث جلنة اإ

تّفاقية  (4 بتاكر العقاري".  اإ  رشاكة مع رشكة " الإ

 . حفسب ختصيص ساحة شارع احلبيب بورقيبة لتنظمي أأنشطة ثقافيّة و رايضّية   (5

 تغيري ماكن الكشك املنتصب أأمام املدرسة الإعداديّة الفاضل بن عاشور.  (6

 . الأهنج تسمية   (7

 اندي الكّشافة س يدي داود. وعقار  حامية مقر  (8

 

 
 

 

 

 
 



  
        



I )  : لجنة الش ؤون الماليـ ة واإلقتصادي ة ومتابعة التصر ف 

 :   2022نوي لإلستثمار لسنة  تنقيح البرنامج الس   (1
       

 طبقا للجدول التايل :      2022 نوي لإلستثمار لسنة املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على تنقيح الربانمج السّ           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 رأي المكتب البلدي 
 .   2022 الربانمج السنوي لإلستثمار لسنةتنقيح على احلاضرون البلدي  كتبأعضاء امل وافقبعد التداول والنقاش ،                

 .  2022  أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّالثة لسنةمع عرض املوضوع على                          
 

 



 قرار المجلس البلدي 
 

 

طبقا للجدول  2022 السنوي لإلستثمار لسنة للربانمج مقرتح التعديل على  ابإلمجاع احلاضرونالبلدي  لسأعضاء اجمل صادقبعد التداول والنقاش ،                
 التايل :    

 

 
 
 

 



 
 
 
 

 
 



 :     إسترجاع مبلغ مالي   ( 2
 

 وفقا للجدول الّتايل :مبلغ مايل  إرجاعاملعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على 
 المعلوم بالد ينار  سبب إسترجاع المبلغ  اإلسم و الل قب 

 رخصة األشغال ابلّطريق العام معلوم  خلص   آسيا بن رابح 
 مّرتي ) إدخال عّداد املاء الّصاحل للّشراب( 

213,402 

     

 رأي المكتب البلدي 
  :وفقا للجدول الّتايلمبلغ مايل  إرجاع ىــــــعل احلاضرون البلدي  كتبأعضاء امل وافقبعد التداول والنقاش ،  

 المعلوم بالد ينار  سبب إسترجاع المبلغ  اإلسم و الل قب 
 رخصة األشغال ابلّطريق العام معلوم  خلص   آسيا بن رابح 

 مّرتي ) إدخال عّداد املاء الّصاحل للّشراب( 

213,402 

 .   2022  مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة              
   قرار المجلس البلدي 

وفقا للجدول مبلغ مايل  إرجاع ىــــــعل ابإلمجاع   احلاضرون البلدي  لسأعضاء اجمل وافقبعد التداول والنقاش ، 
 الّتايل : 

 المعلوم بالد ينار  سبب إسترجاع المبلغ  اإلسم و الل قب 
 رخصة األشغال ابلّطريق العام معلوم  خلص   آسيا بن رابح 

 مّرتي ) إدخال عّداد املاء الّصاحل للّشراب( 

213,402 

 

احنات القـائمين بإلقـاء فواضل البناء أو ما  توظيف مقـابل مالي إلسناد شارات ألصحاب الش  (  3
 :     شابهها بالمستودع البلدي 

  ة ،ـــــــــــالتصّدي لظاهرة اإللقاء العشوائي لفضالت البناء أو ما شاهبها بكامل املنطقة البلديّ  يف إطار       
مقابل مايل إلسناد شارات ألصحاب  توظيف  ب البلدي املوافقة علىـــــــــــــاملعروض على أنظار أعضاء املكت

 مع حتديد مبلغه .ع البلدي الشاحنات القائمني إبلقاء فواضل البناء أو ما شاهبها ابملستود 
 

 رأي المكتب البلدي 
  

احنات إسناد شارات ألصحاب الشّ ــــى عل احلاضرون البلدي  كتبأعضاء امل وافققاش ، داول والنّ بعد التّ    
دره ثالث ـــــــــــــتوظيف مبلغ مايل قلى أن يتّم ـــــــــعالقائمني إبلقاء فواضل البناء أو ما شاهبها ابملستودع البلدي 

 . ( على الّشحنة الواحدة د 3داننري )
 .   2022  مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة               



    البلدي   قرار المجلس 
 

د قدره  ضبط معلوم موحّ   علىابإلمجاع  بعد التداول والنقاش ، وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون            
القائمني إبلقاء فواضل البناء أو ما احنات الشّ خول ألصحاب لكل محولة وحتديد توقيت الدّ ( د3ثالث داننري ) 

 إىل املستودع البلدي. شاهبها 
    :      2023ضبط الس عر اإلفتتاحي للزمة الس وق األسبوعي ة لسنة   (4

الفصل       مبقتضيات  جمالس   84عمال  "ختتص  يلي:  ما  على  ينص  الذي  احمللية  اجلماعات  جملة  من 
املنافسة والتقيد  اللجوء إىل  بعد  املالية وإقرارها  اللزمات ومدهتا وجوانبها  اجلماعات احمللية ابلّتداول يف عقود 

" الشفافيّــــــة  أعض  ،بقواعد  أنظار  البلدي  ـــــــــــــــــــــاملعروض على  اجمللس  اإلفتتاحيضبط  اء  الّسوق    الّسعر  للزمة 
        .  2023األسبوعّية لسنة 

 أد. 658زمة بلغ أد وأّن مبلغ اللّ  400بلغ   2022عر اإلفتتاحي لسنة علما وأّن السّ 
    قرار المجلس البلدي 

إلستلزام ضبط السعر اإلفتتاحي  مبدئيا    أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون  أغلبية  ، قررّ بعد التداول والنقاش  
لسنة   األسبوعّية  ومتابعمع عرضه على جلنة  ،    أ.د  500مببلغ    2023الّسوق  واإلقتصادية  املالية   ةالشؤون 

 وق خصوصا بنهج بغداد.   التنظيف واإلنتصاب العشوائي ابألهنح احمليطة ابلسّ   مسألة التصرف ملزيد درس
آالف دينار لعدم تمك نه من إستغالل    4مبلغ مالي قدره    طلب السي د محم د الجبالي إسترجاع  (5

 " :    Phébusمأوى السيـ ارات بالملك العمومي البحري المحاذي لنزل "  
على غرار املواسم املاضية ، مّت إسناد قرار بلدي خيّول إستغالل مأوى سّيارات يقع ابمللك العمومي البحري        

إالّ أنّه بداية من املوسم ،  " (  Phébusسى و بني بلديّة رواد ) حماذي لنزل "  على احلّد الفاصل بني بلديّة املر 
الّصيفي احلايل فوجئت البلديّة مبنع املتسوّغ من إستغالل املأوى من قبل أعوان احلرس البحري  بطلب من ممثّلي  

البلدي املوافقة على طلب املتسوّغ    وكالة محاية و هتيئة الّشريط الّساحلي ، واملعروض على أنظار أعضــــــــاء اجمللس
 آالف دينار.   4املتعّلق إبسرتجاع مبلغ مايل قدره 

 

 قرار المجلس البلدي 
 

ة آالف  ــــــأربععلى إرجاع مبلغ قــدره ابإلمجاع   احلاضرون  ، وافق أعضاء اجمللس البلدي  د التداول والنقاشــــــــبع
 زل  ـــــــــــــــــــــــــلن اذي ـــــري احملـــــــابمللك العمومي البح سيارات تسوّغ ملأوى امل حممد اجلبايل السّيد لفائدة  د(  4.000)  دينار

 "Phébus " تبعا للضرر الذي حلقه طيلة املوسم الصيفي احلايل. 
 



 
 

 : الط ابقبمنطقتي جبل الخاوي و  حي     ي " لتمويل مشروع إحداث ملعب Copitقبول هبة من شركة "   (6
( و الفقرة الثّانية منه من جمّلة اجلماعات 3) املطّة    263( و  14) املطّة    257تطبيقا ملقتضيات الفصلني      

 ملعب   هتيئة" لتمويل مشـــــروع  Copitالبلدي قبول هبة من شركة "  املعروض على أنظار أعضاء اجمللس  احمللّية،  
 . جتهيزمها ابلكاملمبنطقيت جبل اخلاوي و الطّابق و حّي 

 قرار المجلس البلدي 
 

  " Copit  " شركة    عملّية تربّع على  ابإلمجاع    ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون    د التداول والنقاشــــــــبع          
اخلاوي و الطّابق مبنطقيت جبل  حّي    ملعب  هتيئةلتمويل مشـــــروع    " مبرسى الشاطئالزفي التجاري "   باملالكة للمرك

بصفة هنائّية يف شكل هبة بعد إمتام   لعبنياملالّتداول و قبول  اجمللس البلدي  عيد  و جتهيزمها ابلكامل ، على أن يُ 
 .األشغال 

 
 

II )      : مختلفــــات 

 : ة قطعة أرض ) ملك بلدي خاص ( كائنة بنهج الميموزا المرسى كوب  وضعي   (1
 

املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء الرأي خبصوص إستغالل السيد رضا العزايب لقطعة األرض 
   مبدئيا. والكائنة بنهج امليموزا املرسى كوب دون وجه حق  قريبات  2م  500الراجعة ابمللكية اخلاّصة للبلدية مبساحة  

 رأي المكتب البلدي 
 

احلاضرون تكليف مهندس مساحة لتحديد القطعة املستخرجة البلدي    كتبأعضاء املقّرر  قاش ،  داول والنّ بعد التّ      
وة املتحّوز لإلستفسار حول إستغالله لقطعــــــــة األرض هذه و التثّبت من  ـــــــــــــــمثّ دع  الكائنة بنهج امليموزا املرسى كوب 

و بعدها طلب اإلدارة العاّمة لإلختبارات بوزارة أمالك الّدولة  املصاحل الفنّية للبلديّة من صبغتها و صلوحّيتها للبناء  
 . و الّشؤون العقاريّة حتديد القيمة الّشرائية هلا 

 . 2022  مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة    
 

    قرار المجلس البلدي 
 

تكليف مهندس مساحة لتحديد  على  ابإلمجاع  بعد الّتداول والّنقاش، وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون     
وضبط مساحتها وإجراء تقرير إختبار من اإلدارة العامة  بدقة    الكائنة بنهج امليموزا املرسى كوب موقع القطعة  
 إىل تسوية الوضعية ويف صورة رفضه يّتم إختاذ القرار املناسب بعد إسرتجاعها.   دعوة املتحوز مع، لإلختبارات  

 



"    Carrefour Express"    جاري  إنجاز أشغال بناء على الملك البلدي من طرف المرك ب الت   (2
 :   بالمرسى الر ياض 

إجناز أشغال بناء على امللك البلدي من  املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء الرأي خبصوص       
 .  " ابملرسى الّرايض Carrefour Expressطرف املرّكب التجاري " 

 رأي المكتب البلدي 
 

 Ulysse Hyperاحلاضرون إستدعاء ممّثل شركة " البلدي    كتب أعضاء املقّرر  قاش ،  داول والنّ بعد التّ            

Distribution  إجناز أشغال بناء على امللك البلدي من طرف املرّكب التجاري  الّتجاوزات )" لتوضيح "Carrefour 

Express  مهندس مساحة لتحديد القطعة    و الّتفاوض معه حول تسوية الوضعّية مع تكليف  (" ابملرسى الّرايض
 . العقاريّة حتديد القيمة الّشرائية هلا  املستغّلة و بعدها طلب اإلدارة العاّمة لإلختبارات بوزارة أمالك الّدولة و الّشؤون  

 

 . 2022  مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة               
   قرار المجلس البلدي 

على حتديد املساحة املستغلة بدقة ابإلمجاع    وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون    قاش ،داول والنّ بعد التّ 
للواجهة مع  م  ويف صورة الرفض يّتم إختاذ قرار هد،  القانوين قصد تسوية الوضعية    هاثل ممدعوة    مععلى نفقة الشركة  

 تعليق كافة الرخص لفائدهتا.
 : قرار إحداث لجنة إسناد رخص الر بط بالش بكات العمومي ة   (3

املعروض على أنظار   يف احلصول على رخص للرّبط ابلّشبكات العمومّية ،  يف إطار إستئناف متكني الرّاغبني      
وفقا    إحداث جلنة إسناد رخص الرّبط ابلّشبكات العمومّيةقرار  إبداء الرأي خبصوص مشروع  أعضاء املكتب البلدي  

 للنّص الّتايل :   

 رار  ـــــــــــــــــــــــــ ق مشروع  
 يتعل ق بإحداث لجنة إسناد رخص  

 الر بط بالش بكات العموميـ ـــة 

 .......................................   في   مؤر خ ......................    عدد 
 
 

 إّن رئيس بلدية املرسى، بعد إّطالعه:        
 املتعّلق مبجّلة اجلماعات احمللّية،  2018ماي  09املؤرخ يف  2018لسنة  29على القانون األساسي عدد 

 املتعّلق إبحداث بلدية املرسى،  1912أفريل  06وعلى األمر املؤرخ يف 
 ،   2019نوفمرب 04وعلى حمضر جلسة تنصيب اجمللس البلدي لبلديّة املرسى املنعقدة يوم اإلثنني 



املتعلق إبحالة صالحيات  2019نوفمرب 21يوم اخلميس بتاريخ  18895 تونس عددلى مكتوب السيد وايل عو 
 ، اسناد رخص الربط مبختلف الشبكات العمومية لفائدة البلدية

 ، 2019ديسمرب 04املنعقدة يوم األربعاء   2019وعلى حمضر جلسة اجمللس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة 
  .2022 ........... ة يوم املنعقد 2022لسنة ......... وعلى حمضر جلسة اجمللس البلدي يف دورته  

 
 

 قــــر ر ما يـــلي 
 

 

أحدثت  جلنة تتوىّل دراسة مطالب الربط ابلشبكات العمومية ) النور الكهرابئي و املاء    الفصل األو ل :
 الصاحل للشراب و التطهري (  و إسناد الرخص يف شأهنا. 

 ترتّكب اللجنة من األعضاء اآليت ذكرهم : الفصل الثـ اني : 
 السيد حممد ضياف الدريدي، مستشار ، رئيس.  -

 السيد سليم الزلطن، مستشار ، مقرر. -

 السيد حممد التيجاين بوعزيز، مستشار ، عضو.  -

 السادة عمد املنطقة البلدية، أعضاء. -

 السيد رئيس مركز الشرطة البلدية، عضو.  -

 ممثل عن الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع املياه، عضو. -

 التونسية للكهرابء والغاز، عضو. ممثل عن الشركة  -

 ممثل عن الّديوان الوطن للتطهري، عضو. -

 السيدات و السادة رؤساء الدوائر البلدية ، أعضاء.  -

تسند تراخيص الرّبط ابلشبكات العمومية لفائدة أصحاب البناايت املسكونة و البناايت    الفصل الثـ الث : 
   أشغاهلا.املنتهية 

 ال يتم إسناد تراخيص الرّبط ابلشبكات العمومية ابلنسبـــــــة ألصحاب األراضي البيضاء  الفصل الر ابع:  
الصادرة يف شأهنم قر   املطالب  البناايت    ارات هدم و املسيجة فقط و ابلنسبة ألصحاب  منتهية    غريو 

 أشغاهلا. 
يتم إسناد تراخيص الربط ابلشبكات العمومية بعد إجراء معاينات ميدانّية من طرف    الفصل الخامس: 

 اإلدارة البلديّة ابلتّنسيق مع عمد املنطقة البلديّة . 
طلب مع الّتعريف على طالب احلصول على ترخيص للرّبط ابلشبكات العمومّية تعمري م:  الفصل الس ادس

   ابإلمضاء عليه يقع سحبه مــــــــــــــن فضاء املواطن و توفري الواثئق الّتالية : شهادة ملكّية أو عقــــــد بيــــــــــــــــع
 و مثال موقعي للبناية . من املعاليم البلديّة لسنة إسناد الّرخصة  مسّجل و شهادة إبراء



 إلجناز مشاريع تنمويّة   ةبكات العموميّ بط ابلشّ تراخيص الرّ يتّم ختصيص مداخيل إسناد : السابع الفصل  
 و بنية حتتية خصوصا مبنطقيت البحر األزرق و قمرت حّروش . 

    على الّنحو الّتايل :  ةبكات العموميّ بط ابلشّ لى منح تراخيص الرّ ع مقابل مايليُوّظف :  الثامنالفصل  
 

 

 ّصنف ال 

 بلنّس بة للك ش بكة   ينار اد بلّ معلوم العدّ 

 ل اد الأوّ العدّ 
اد  العدّ 

 ان الثّ 

بداية من العّداد  

 الّرابع 

 د 1500 د 300 د 150 حمّل سكن 

 حمّلت جتاريّة  
 2م 50أأكرث من   2م 50اإىل حدود  

 د العّداد الواحد 1500 د العّداد الواحد 450

 ـــــــ جماان  حالت اإجامتعية 
 

العمومّية    :التاسع الفصل   للعّداد األول ابلّشبكات  الرّبط  لفائدة احلاالت اإلجتماعّية    جمان تسند تراخيص 
 املؤّشر على ملّفاهتا من طرف مصاحل املعتمديّة ابلّتنسيق مع الوحدة احمللية للّشؤون اإلجتماعية ابملرسى. 

 الكاتب العام للبلدية مكّلف بتطبيق هذا القرار. :   العاشر الفصل  
  

 رئيس البلدي ة                                                                   
       

 رأي المكتب البلدي   
حداث  املتعّلق إب احلاضرون تعديل حمتوى مشروع القرارالبلدي  كتبأعضاء املقّرر  قاش ، داول والنّ بعد التّ 

 .  جلنة إسناد رخص الرّبط ابلّشبكات العمومّية
 

 .  2202  املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّالثة لسنةمع عرض 
    قرار المجلس البلدي 

املتعّلق إبحداث حمتوى  بعد إجراء تعديالت على                   البلدي  القرار  جلنة إسناد رخص الرّبط    مشروع 
املطلوبة طبقا لرأي املكتب   اخيصرتّ اللى منح  عاملوّظف    ايلاملقابل  من حيث تسمية الّلجنة و امل  ابلّشبكات العمومّية

 ،  2022جويلية    21اخلميس البلدي املنعقد يف جلسته بتاريخ 
  فنّية   حداث جلنةاملتعّلق إب  على القرار  ابإلمجاع   ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون  قاشداول والنّ بعد التّ و  
العمومّيةإل الرّبط ابلّشبكات  الّتايل  سناد رخص  للنّص  التأكيد  ،    وفقا  الرتاخيص ابألراضي  على  مع  إسناد  عدم 

البيضاء أو حبضائر البناء أو ابلبناايت الصادرة يف شأهنا قرارات هدم مع حّتفظ السيد رؤوف الشنويف على معلوم  
   . ة رحبية وذلك ابلرتفيع يف مقدارها إسناد تراخيص الرّبط للبناايت اليت تكتسي صبغ



 قــــــــــــــــــــــــــرار 
يتعل ق بإحداث لجنة فني ة إلسناد رخص      

 الر بط بالش بكات العموميـ ـــة 

.......................................   في   مؤر خ ......................    عدد   
 

 إّن رئيس بلدية املرسى، بعد إّطلعه:                                                                                                                                                                                                          
 املتعّلق مبجّلة اجلماعات احمللّية،   2018ماي    09املؤرخ يف    2018لسنة    29ي عدد  على القانون األساس

 املتعّلق إبحداث بلدية املرسى،  1912أفريل  06وعلى األمر املؤرخ يف 
 ،   2019نوفمرب 04وعلى حمضر جلسة تنصيب اجمللس البلدي لبلديّة املرسى املنعقدة يوم اإلثنني 

السيد وايل  عو  اخلميس  بتاريخ    18895  تونس عددلى مكتوب  املتعلق إبحالة    2019نوفمرب  21يوم 
 ، صالحيات اسناد رخص الربط مبختلف الشبكات العمومية لفائدة البلدية
لسنة   الرابعة  العادية  دورته  يف  البلدي  اجمللس  جلسة  حمضر  األربعاء  2019وعلى  يوم                     املنعقدة 

 ، 2019رب ديسم  04
 . 2022وت أ  02املنعقدة يوم الّثالاثء    2022لسنة    عاديّة الثّالثةوعلى حمضر جلسة اجمللس البلدي يف دورته ال

 

 قــــر ر ما يـــلي 
أحدثت  جلنة تتوىّل دراسة مطالب الربط ابلشبكات العمومية ) النور الكهرابئي و املاء    الفصل األو ل :

 خص يف شأهنا. إسناد الرّ الصاحل للشراب و التطهري ( و 
 جنة من األعضاء اآليت ذكرهم :ترتّكب اللّ  الفصل الثـ اني : 

 ، مستشار ، رئيس.  ريديالسيد حممد ضياف الدّ  -

 السيد سليم الزلطن، مستشار ، مقرر. -

 السيد حممد التيجاين بوعزيز، مستشار ، عضو.  -

 السادة عمد املنطقة البلدية، أعضاء. -

 البلدية، عضو. السيد رئيس مركز الشرطة  -

 ، عضو.  ممثل عن الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع املياه  -

 ممثل عن الشركة التونسية للكهرابء والغاز، عضو.  -

 ممثل عن الّديوان الوطن للتطهري، عضو. -

 السيدات و السادة رؤساء الدوائر البلدية ، أعضاء.  -

 جتماعي ، عضوة . ، رئيسة مصلحة العمل اإل السّيدة ليلى الورغي -



البناايت   الفصل الثـ الث :  البناايت املسكونة و  العمومية لفائدة أصحاب  الرّبط ابلشبكات  تسند تراخيص 
   أشغاهلا.املنتهية 

 و املسّيجة البيضاءال يتم إسناد تراخيص الرّبط ابلشبكات العمومية ابلنسبـــــــة ألصحاب األراضي  الفصل الر ابع:  
 منتهية أشغاهلا.   غريو البناايت  فقط و ابلنسبة ألصحاب املطالب الصادرة يف شأهنم قرارات هدم

اإلدارة     يتم إسناد تراخيص الربط ابلشبكات العمومية بعد إجراء معاينات ميدانّية من طرف  الفصل الخامس: 
 البلديّة ابلّتنسيق مع عمد املنطقة البلديّة . 

الّتعريف  :  الس ادس الفصل   مع  مطلب  تعمري  العمومّية  ابلشبكات  للرّبط  ترخيص  على  احلصول  طالب  على 
 مسّجل   ر الواثئق الّتالية: شهادة ملكّية أو عقــــــد بيــــــــــــعــــــــابإلمضاء عليه يقع سحبه مــــــــــــــن فضاء املواطن و توفي

 و مثال موقعي للبناية . البلديّة لسنة إسناد الّرخصة   من املعاليم و شهادة إبراء
إلجناز مشاريع تنمويّة و بنية    ةبكات العموميّ بط ابلشّ تراخيص الرّ يتّم ختصيص مداخيل إسناد  :  السابعالفصل  

 حتتية خصوصا مبنطقيت البحر األزرق و قمرت حّروش .
   على الّنحو الّتايل :  ةبكات العموميّ بط ابلشّ لى منح تراخيص الرّ ع مقابل مايليُوّظف :  الثامنالفصل  

 

 ّصنف ال 

 بلنّس بة للك ش بكة   ينار اد بلّ معلوم العدّ 

 ل اد الأوّ العدّ 
   ان اد الثّ العدّ 

 و الثّالث 
 

بداية من العّداد  

 الّرابع 

 حمّل سكن فردي أأو عائيل  
 

 د 300 د 150
   
 د 1500

 

 د بداية من العّداد الأّول   1500 حمّل سكن جامعي ) عامرة( 

 حمّلت جتاريّة  

اإىل حدود  

 2م 50
 2م 50أأكرث من  

د العّداد  450

 الواحد 
 د العّداد الواحد 1500

 جماان  حالت اإجامتعية 
 

 

  الفصل  التاسع:   تسند تراخيص الرّبط للعّداد األول ابلّشبكات العمومّية  جمان  لفائدة احلاالت اإلجتماعّية   
 املؤّشر على ملّفاهتا من طرف مصاحل املعتمديّة ابلّتنسيق مع الوحدة احمللية للّشؤون اإلجتماعية ابملرسى. 

 الفصل  العاشر   :  الكاتب العام للبلدية مكّلف بتطبيق هذا القرار.
 . نشره ابجلريدة الرمسّية للجماعات احمللّية  بعدجيري العمل هبذا القرار   : الحادي عشر    الفصل      

 رئيس البلدي ة                                                                                    



 

 إت فـاقية شراكة مع شركة " اإلبتكار العقـاري" : ( 4

"  اإلبتكار العقــــارياملعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على إبرام إتّفاقية شراكة مع شركة " 
 طبقا للنّص امللحق هلذا.

 رأي المكتب البلدي 
 إبرام إتّفاقية شراكة مـــــــــــع شركة  بعد الّتداول والّنقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون مبدئّيا على 

 " طبقا للنّص امللحق هلذا ، مع عرض مشروع اإلتّفاقية على حمامي البلديّة إلبداء الرّأي و دعوته اإلبتكار العقاري" 
 .  2022  اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّالثة لسنةحلضور 

 قرار المجلس البلدي 
على إبرام إتّفاقية شراكة مع شركة  ابإلمجاع    والنقاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون  داول  التّ بعد   

 لإلتفاقية املصاحبة. " طبقا  اإلبتكار العقاري" 
 

 الجمهورية التونسية                                                                                          

 ارة الداخلية  وز               
 بلدية المرسى                 

 إت فـــاقيـــــــــة 
 بيــــــــن املمضـيـــــي أسفلـــــــــــه:         

 

  اخلاص القائم يف حق امللك البلديبلدية املرســـــــى املمخلة ئ شـــــــد  رئيســـــــ ا الســـــــيد معز بوراوي ،   (1
وجلســـــة تنصـــــيب اجمللس   2019نوفمرب   04جلســـــة انتخاب رئيس اجمللس البلدي بتاريخ    مبقتضـــــى حمضـــــر
ــر   01( مقرهـا  283699T: املعرف اجلـبائ ،)  2018جويلـية  10البـلدي بـتاريخ    ــارع احلرـية قصــــــــــــ شــــــــــــ
 السعادة املرسى. 

 

 من ج ــة أوىل
تونسية، معرفها    جنسيتهاشركة خفية اإلسم ،  العقاري" ئ شد  ممخل ا القانون ،     و شركة "اإلبتكار  (2

،  1992  فيفري  24  مصادق عليها من قبل وزارة التجهيز واإلسكان بتاريخ،    T 0042932  الوحيد عدد
) جملد    واثئقها مودعة إبدارة امللكية العقارية بتونس ، 34  صاحبة رخصة تعاطي مهنة ابعث عقاري عدد

تونس    2078  املرسى  11  مقرها االجتماعي كائن بنهج عبد احلفيظ املكي عدد(،  349عدد    85تونس  
 فيفري  25  ، ميثلها هبذا العقد رئيسها مديرها العام السيد حممود بن احلبيب بن الصادق الرديسي املولود يف



سى تونس، احلامل لبطاقة تعريف  حي الوفاق املر   48  جنسيته تونسية، القاطن بنهج أميلكار عدد،    1956
   . 00051804عدد وطنية

 من ج ة اثنية 
 : التوطئـــــــة 

موضوع الرسم  2م1785املاسحة مجليا  26حيث إستقر على ملك الطرف األول كامل القطعة عدد          
 تونس.  45947العقاري األم عدد  

على ملك الطرف الثاين املعلم األثري املصنف " قصر أمحد ابي" مساحته ألفان وأربعمائة    وحيث إستقر      
 تونس . 83137( موضوع الرسم العقاري عدد م  م 2489وتسعة ومثانون مرتا مربعا )

لكونه معلم   قصر أمحد ابي وحيث إجتمعت مصلحة الطرفني على إجناز مشروع تثمني )صيانة وهتيئة(   
الكائن ابملرسى وما حييط به على   2016جويلية    04الصادر بتاريخ    861مبقتضى األمر عدد  اترخيي مصّنف  

أساس قاعدة رابح رابح وذلك ألن الطرف الثاين توجب عليه هتيئة وجتميل حميط قصر أمحد ابي وأن الطرف 
راكة، إبعتبار أن هذه  األول أي البلدية حيجر عليها إستغالل قطعة األرض الراجعة هلا ابمللكية موضوع عقد الش

القطعة تقع يف قطر مائيت مرت وهي املساحة الدائرية اليت حيجر فيها البناء مبحيط املعلم األثري املصنف حسب 
شروط املعهد الوطن للرتاث ولكي يكون املشروع وظيفيا ومتكامال سوف ترخص بلدية املرسى حسب الرتاتيب 

" وحتويله إىل نزل فاخر وهتيئة قطعة األرض الراجعة للبلدية  د ابيقصر أمحاجلاري به العمل إبصالح وترميم "  
كحديقة وفضاء عمومي للمرتجلني حتيط به حمالت جتارية وخدماتية وحمالت 2م1785واملقدرة مساحتها بــــــــــــ

غالل للطرف  " على نفقته وترجع ابمللكية واإلستشركة اإلبتكار العقاريصناعات تقليدية يشيدها الطرف الثاين "  
األول بلدية املرسى وذلك حسب املشروع الذي سيصادق عليه الطرفني والّذي سوف يرتجم إىل ملف فن يعرض  

   .على جلنة رخص البناء 
حول مشروع    2021أفريل    01وعلى مداولة اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائية املنعقدة يوم اخلميس             

التارخيية  إعادة هيكلة قصر أمحد ابي و  املعماري وخصوصيته  إرجاعه إىل حالته األصلية واحملافظة على طابعه 
والثقافية ضمن مشروع متكامل ثقايف، سياحي، ترفيهي، عمراين والقيام ابإلجراءات الالزمة يف الغرض كل فيما  

 خيّصه من الطرفني. 
 

 الفصل األول:   
 إلتزامات الطرف األول:  (1

تونس على ذّمة   45947موضوع الرسم العقاري األم     26بوضع القطعة عدد  يلتزم الطرف األّول       
املشروع الّذي نعّهد إبجنازه الطّرف الثاين بعد ترخيص البلدية واملعهد الوطن للرتاث ويقر الطرف األول أن 



البلدية وأنّه ال تشوهبا أيّة شائبة واقعا القطعة املذكورة مسّجلة بدفرت العقارات املسجلة الذي ميسكه رئيس  
 وقانوان. 

 إلتزامات الطرف الخاين :  (2
 يلتزم الطرف الثاين إبجناز املشروع كامال وبرمته حسب الرتخيص البلدي واملتمثل يف األشغال التالية:         

وزارة    - تقرّه  الّذي  التصنيف  ومنافعه حسب  مرافقه  وعاّمة  فاخر  نزل  إىل  وحتويله  أمحد ابي  قصر  ترميم 
 السياحة.  

 بناء شقق سكنية للبعث العقاري على اجلزء الراجع ابمللكية للطرف الثاين حسب مقتضيات مثال التهيئة.   -
 وعلى نفقته ودون مقابل. ة املرسى تشييد احملالت التجارية واخلدماتية واحلرفية لفائدة بلدي -
 إجناز وهتيئة ممّر للمرتجلني يقع بني العقار الّذي ميلكه الطرف الثاين والعقار الّذي ميلكه الطرف األول .  -
 هتيئة احلديقة جبميع مرافقها وجتهيزاهتا .  -

ويسّلم الطرف الثاين اجلزء الراجع ابمللك للبلدية من حديقة وحمالت ومغازات يف حالة هنائية بعد إجناز       
البلدية لكي يكون املشروع وظيفيا وقابال لإلستغالل مباشرة وذلك  األشغال والتحسينات وكل ما تطلبه 

 Le plan)اتيح واألمثلة النهائية  مبوجب حمضر إستالم وتسلم تنجزه بواسطة عدل تنفيذ عند عملية تقبل املف

de recollement  )  .ويصبح من اتريخ ذلك ملكا خاصا للبلدية 
ختضع األشغال اجلارية ابملشروع إىل مراقبة وتفقد دوري من طرف البلدية عن طريق جلنة  :الفصل الثاني

جملتمع املدين ومجعية صيانة  تتشكل للغرض وتتكّون من ممثلني عن اإلدارة الفنية وممثلني عن اجمللس البلدي وا
 مدينة املرسى  

املشروع  إجناز  إبنتهاء  اللجنة  هذه  أعمال  وتنتهي  الطلب،  اإلقتضاء وحسب  عند  للرتاث  الوطن  واملعهد 
 وتسّلمه هنائيا من طرف البلدية. 

ح العقاري  يلتزم الطرف الثاين إبيداع األمثلة اهلندسية النهائية بديوان قيس األراضي واملس :  الفصل الثالث  
 لتجزئة املناابت وإفراد األجزاء املّتفق عليها برسوم عقارية مستقلة ومنفردة.

اإلتفاقية الفصل الرابع:   إمضاء هذه  تبتدئ من اتريخ  وأربعني شهرا  بثمانية  املشروع  إجناز  مّدة  حّددت 
 واملصادق عليها من طرف اجمللس البلدي.

غرا  الفصل الخامس:  الثاين  الطرف  )يقع حتميل  تونسي  دينارا  مائة  تساوي  يوم د100مة أتخري  ( عن كل 
   .أتخري

ال تتحمل البلدية مسؤولية تعّطل املشروع ألسباب مالية أو بنكية أو إدارية أخرى ما :الفصل السادس  
   عدى حاالت القّوة القاهرة.

 يلتزم الطرف الثاين بتقدمي اخلطة التمويلية إلجناز املشروع ومصادر التمويل بكل شفافية.  الفصل السابع :



يلتزم الطرف الثاين بتقدمي شهادات يف رفع اليد عن إنتهاء األشغال عن كل الرهون يف مّدة   الفصل الثامن:
 ال تتجاوز سنة واحدة عن القطعة اليت على ملك البلدية إن وظفت عليها رهون. 

 تعفى البلدية الطرف الثاين من خالص معاليم إشغال الطريق العام مبناسبة حضائر البناء.   فصل التاسع:ال 
تلتزم البلدية بعدم الرتخيص لألجوار احمليطني ابملشروع يف فتح نوافذ وبناء طوابق علوية من   الفصل العاشر:

ج النصر سابقا( كما تلتزم بعدم تغيري اجلهة الشمالية لقصر أمحد ابي على مستوى هنج علي ابش حامبه )هن
 صبغة القطعة اليت على ملكها من حديقة إىل أرض صاحلة للبناء. 

فقط من املعلم   م 5ترّخص البلدية للطرف الثاين يف إقامة اجملمع السكن على بعد    الفصل الحادي عشر: 
كراس شروط مثال   من  8حسب الفصل    م  17,98املرتب حسب مقرتح املعهد الوطن للرتاث عوضا عنا  

 التهيئة املصادق عليه. 
" يف فتح  شركة اإلبتكار العقاريترّخص البلدية مبوجب هذه اإلتفاقية للطرف الثاين "  الفصل الثاني عشر :

 نوافذ وفتوحات وشرفات تطل على العقار البلدي ) احلديقة العمومية (. 
)  الفصل الثالث عشر: الرتتيبية  القرارات  بتنفيذ  البلدية  الشاغرةتلتزم  البناية  املتخذة ضد خاصة هدم   )

 تونس و يف أقرب اآلجال.  83137املشاغبني للرسم العقاري عدد 
يلتزم الطرف الثاين إببرام مجيع عقود التأمني الالّزمة إلجناز املشروع ومن بينها عقد  الفصل الرابع عشر :  

 ( ومع مكتب مراقبة أشغال وبناء مصادق عليه . Tout risque chantierاطر ) أتمني على مجيع املخ
 ال تصبح هذه اإلتفاقية انفذة املفعول إال بعد مصادقة اجمللس البلدي عليها. الفصل الخامس عشر: 

 
 

 

                                                   و كيل الشركة                                                                رئيس البلدية                                            
           )قرأت وقبلت(        

 
 
 
 
 
 
 
    



 

 :     فحسب  تخصيص ساحة شارع الحبيب بورقيبة لتنظيم أنشطة ثقـافي ة و رياضي ة  (  5

                  املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على ختصيص ساحة شارع احلبيب بورقيبة           
" Le Boulevard  " . لتنظيم أنشطة ثقافّية و رايضّية دون غريها 

 البلدي رأي المكتب  
احلاضرون البلدي  املكتب  أعضاء  وافق  والّنقاش،  الّتداول  بورقيبة   بعد  احلبيب  شارع  ساحة                   ختصيص 

" Le Boulevard    "  و رايضيّـــــــة دون    -على غرار العروض املوسيقّية و الفنّية و معرض الكتاب    –لتنظيم أنشطة ثقافّية
 نشطة الّتجاريّة . غريها و منع إستغالل الّساحة لأل

 .  2022  مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة
     قرار المجلس البلدي 

 

التّ     والنّ بعد  البلدي احلاضرون ابإلمجاع على ختصيص ساحة شارع    قاش ،داول  صادق أعضاء اجمللس 
 ." لتنظيم أنشطة ثقافية ورايضّية دون غريها Le Boulevardاحلبيب بورقيبة "  

 

 : تغيير مكان الكشك المنتصب أمام المدرسة اإلعدادي ة الفـاضل بن عاشور   6 )
تغيري مكان الكشك املنتصب أمام املدرسة اإلعداديّة    ّتداول يفالبلدي ال  لساملعروض على أنظار أعضاء اجمل     

 . الفاضل بن عاشور
     قرار المجلس البلدي 

صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون ابإلمجاع على تغيري مكان الكشك    بعد الّتداول والّنقاش ،            
  .إبزالة الكشك األول  اإللتزامساحة املنصف ابي شريطة   إىل  املنتصب أمام املدرسة اإلعداديّة الفاضل بن عاشور 

 :    األنسج تسمية    ( 7
 ّتداول يف تسمية األهنج مبنطقة املرسى املدينة : البلدي ال لساملعروض على أنظار أعضاء اجمل            

 الساحلي  سعيد -
 . هشام رستم   -

     

 قرار المجلس البلدي 
صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون ابإلمجاع على تسمية األهنج مبنطقة  بعد الّتداول والّنقاش         

 على النحو التايل :  املرسى املدينة
 الساحلي  سعيد -
 هشام رستم. -
 

  



     

 


