
                   

 

  

 



 

 ونسيـــــة    ة الت  الجمهوري     
                                                                                اخليةوزارة الد         

 ة المرسى  بلدي           

 البلدي    المجلس   شؤون            

 البلدي   جلس الجملي لجلسة الم   المحضر 
 2022العادي ة الر ابعة لسنة  في دورته  

   2022  نوفمبر   28  ثنين ال المنعقدة يوم             
 

اإل                يوم  الّساعة    2022  نوفمرب  28  ثننيإنعقدت  الّزوالعلى  بعد  اجمللس    الرّابعة  البلدية جلسة  بقصر 
وحبضور السّيدات والّسادة ، رئيس البلدية ،    املعز بوراوي   برائسة السيد  2202لسنة  رّابعة  البلدي يف دورته العاديّة ال

  29 أعضاء اجمللس البلدي اآليت ذكرهم ، بعد توجيه إستدعاءات كتابّية تطبيقا ملــــــــــا يقتضيه القانون األساسي عدد
 ايل : املتعّلق مبجلة اجلماعات احملليّــــــــــــــــــــة ، ووفقا للنص التّ  2018ماي   09 املـؤرّخ فــــــــــــي 2018لسنة 

 .  إستدعاء   الموضوع :       

ة  ــــحلضور جلسة اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الرّابعة لسن و بعـــــــــــــــــــــــد  ، أتشرف إبستدعائكم   
( بقصر 11.00علـــــــى الساعة احلادية عشرة صباحا ) 2022نوفمرب   28املزمــــــــع عقدها يـــــــــوم اإلثنني   2022

 للحضور اب القانوينلعدم إكتمال الّنص 2022نوفمرب    24البلدية ، و ذلك أتجيال لنفس الّدورة ليوم اخلميس 
 . -من جمّلة اجلماعات احمللّية   220من الفصل  2 تطبيقا ملقتضيات الفقرة -

 مستشارة ، رئيسة دائرة املرسى املدينة ،      عائشة املهيــــري السيدة -
 مستشارة ، رئيسة دائرة البحر األزرق ،               اآلنسة زهور قريرة -
 مستشار، رئيس دائرة املرسى الرايض ،               السيد حممد شراد   -
 مستشار ، رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة ،    السيد رؤوف الشّنويف           -
مستشار، رئيس جلنة الّشؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي               السيد سليم الزلطن  -

 اإلعاقة ،    
 مستشارة ، رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم ،  رزق هللا  السيدة روضة الزاوشي  -
 لسيدة هاجر مطري              مستشارة ، رئيسة جلنة اإلعالم و الّتواصل و الّتقييم ،    ا -
 مستشار ،        السيد حممد الّتيجاين بوعزيز -

 مستشار،    السيد حممد نبيل صاحب الطّابع -
 أيّوب بن احلاج             مستشار،السيد  -

 .مستشارة         السيدة انئلة اهلّمامي   -



                   

 

 
 :  تغّيب   و        

 اآلنسة مىن خالص                املساعدة األوىل لرئيس البلدية ،  - 
 و متابعة التصّرف،   مساعد رئيس البلديّة، رئيس جلنة الّشؤون املالّية و اإلقتصاديّة        السيد إلياس كشك         -    

 السيدة لطيفة الّتاجوري           مساعدة رئيس البلدية ،    -
 مساعدة رئيس البلدية ،     السيدة فرايل مسرية بوزيري       -

-                                    

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

 رئيسة دائرة  سيدي داود ،                                
 ة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات والتعاون الالّمركزي،  مستشارة ، رئيسة جلن السيدة رمي احلشيشة -

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

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

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

 السيد حمّمد الطيب املهريي      مستشار، مكّلف بلجنة األشغال والتهيئة العمرانية ،  -

 مستشار،                 السيد خالد شيبوب  -
 مستشار ،               السيد عياض الزهار -
 ي              مستشار، السيد سليم احملرز  -

 مستشار،     السيد أمين بن مسعود  -
 اآلنسة راقية الغريب               مستشارة ،  -
 السيد أمحد ريزا                  مستشار،  -
 السيدة سهام عز الّدين          مستشارة .    -
 

 
 

 :   البلدي لسجلسة اجمل حضركما 
 ،  ةلكاتب العام للبلديّ احمّمد الصّكوحي ، السيد  -
  علوين : مديرة الّشؤون اإلداريّة العاّمة،السيدة عائشة الزّ  -
 السيد عبد احلق بن موسى ، عن املصلحة املالّية،  -
 ، كتابة اجمللس  -
 مواطنون .  -

 



 

 
ال  إنعقدت           العاديّة  البلدي يف دورته  اجمللس  إفتتحها    2022لسنة    رّابعةجلسة  بوراوي اليت  املعز     السيد 

 . و املواطنني أعضــــاء اجمللس البلدي و اإلدارة رئيس البلدية ، ُمــــــــرحّبا جبميع احلاضرين مـن 
 

 تولـــــّى السيد رئيس البلدية إستعراض املسائل املعروضة جبـــــــــــدول أعمال اجللسة داعيا السيدات إثر ذلك ،            

 و السادة أعضاء اجمللس البلدي للّتداول فيها :  
 

I)  لجنة الش ؤون المالي ة والقتصادي ة ومتابعة التصر ف   :   
 .    2023املصادقة عىل مزيانّية البدليّة لس نة   (1

عامتدات مرّخص في  (2  . 2022داخل العنوان الأّول ملزيانّية البدليّة لس نة    ا حتويل ا 

د/ الّشهر عىل الس ّيدة حياة شالقو الّّت تس تغل فضاء مغلقا مبنزته الّسعادة جماان لتعلمي الأطفال فّن  500توظيف معلوم قدره   (3

 الّرمس مبقابل. 

تّ  (4 قامة املعارض ببطحاء الّص ا  ــ كل حفاظا عىل سالمة املرتجلني وراحــــــمارس وذ   20فصاف وساحة  اذ قرار يقيض مبنع ا  ة  ـــ

 املتساكنني. 

س تغالل املكل العمويم البحري خالل املومس الصيفي   (5  . 2022مطالب مراجعة معلوم ا 

س تغالل  (6  .   « The Résidence » مأأوى س ّيارات حماذي لزنل  طلب متديد قرار ا 

نتفاع أأبناء أأعوان بدليّة املرىس   (7 و التّابعة  ي ابملرىس "  ــــ" املس تقبل الّرايض  ابلأنشطة الّرايضية مجلعّية  و جملسها  دراسة جمانّية ا 

 للبدليّة. 

سرتجاع مبالغ مالّية .    (8  ا 

 تعديل قرار بدلي حول منع جوالن شاحنات سكب اخلرسانة املسلّحة .  (9

II  ) . لجنة تسمية األنهج 
III )    لجنة األشغال و الت هيئة العمرانيـ ـــة  : 

 مراجعة مثال الّّتيئة العمرانّية لبدليّة املرىس .  (  1

 ( مراجعة احلدود الرّتابية لدّلائرة البدليّة مقرت . 2

تفاقية مرشوع صيانة وهتيئة قرص أأمحد ابي بني بدلية املرىس ورشكة  (  3  .   " اال بتاكر العقاري " املصادقة عىل ملحق ا 
   

IV )    لجنة الط فولة و الش باب و الر ياضة    : 
تّفاقية   ( 1 ا  برام  العزيز    ا  "عبد  ملعب  حراسة  حول   " ابملرىس  الّراييض  املس تقبل   " مجعّية  و  املرىس  بدليّة  بني       رشاكة 

 الّشتيوي ".   

"لبيع املالبس   (2 "عبد العزيز الّشتيوي  مبلعب  لرتكزي هيلك خفيف   " " املس تقبل الّراييض ابملرىس  مجعّية  دراسة مطلب 

 الّرايضية .  

 تسوية وضعّية التّوسعة احلاصةل خبصوص املرشب احملاذي لقاعة كرة الّطائرة " جالل غراب" مبركّب أأرض الكرمية.    ( 3

س تغالل الفضا  (4  ء الاكئن حتت مدارج ملعب "عبد العزيز الّشتيوي" لبيع الأاثث القدمي .  التّمديد يف أ جال ا 



                   

 

     

 

 اال ذن بفتح بيت صالة لاّلعبني أأمام جحرات فريق الأاكبر مجلعّية " املس تقبل الّراييض ابملرىس ".    (5

نوي املس ند لفائدة مجعّية " املس تقبل الّراييض ابملرىس.  (6  دراسة مبلغ التّمويل العمويم الس ّ

V )   مختلفــــــــــات  : 
تّفاقية  (  1   طاريّة ابلتّفاوض املبارش  مرشوع ا   ديوان   و   بني بدليّة املرىس   ال جناز الأشغال الّطوبوغرافية اخملتلفةا 

 قيس الأرايض و املسح العقاري .         
تّفاقية املربمة س نة  (  2  بني بدليّة املرىس و مجعّية " املس تقبل الّراييض ابملرىس ".    2009مراجعة اال 

س تغالل مجعيّــــــة " املس تقبل الّراييض   ابملرىس " ملركّب    تعلّقة و التّجاوزات امل   تكوين جلنة خاّصة دلراسة اال خالالت (  3 اب 

 أأرض الكرمية حبضور اجملمتع املدين .  

 غلق شارع احلبيب بورقيبة أأاّيم ال حاد : يوم دون س ّيارات .   ( 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 



 

 

 

  



                   

 

 

 

 

 I )   :لجنة الش ؤون المالية و القتصادية ومتابعة التصر ف     
 :   3202المصادقة على ميزاني ة البلدي ة لسنة    ( 1
 

 قبضا وصرفا على مستوى العنوانني األّول والثّاين طبقا للجداول الّتالية :  2023لسنة  البلديّة ة ــــّــــ شروع ميزانياملعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املصادقة على م        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 قرار المجلس البلدي 

 
 قبضا وصرفا على مستوى العنوانني األّول والثّاين.   2023لسنة البلديّة ة ـّـــــعلى مشروع ميزانياحلاضرون  اجمللس البلدي صادق أعضاءبعــــــد الّتداول و الّنقاش ،                         

 ات الّنظافة . كما صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على إقتناء وسائل نقل ومعدّ                        
 اإلجراءات والّتدابري الاّلزمة يف الغرض .  وفّوض اجمللس لرئيسه إّّتاذ                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

 

 

 

 

 2(   تحويل  إعتمادات   مرخ  ص فيه ا   داخل العنوان األو  ل   لميزانيــ ــة البلدي ة لسنة   2022: 
البلدية  رأتت ، إ  2022ة بعنوان سنة  فاايت املنزليّ ظافة حول ضرورة إدراج ملحق جلمع ونقل النّ تقرير مصلحة النّ و أعوان الوظيفة العمومية  للّزايدة يف أجور تبعا         

كما يلي :   2022سنة مليزانيـّـــة  لداخل العنوان األوّ إعتمادات إجراء حتويل   
 

 فصل/ 
 الفقرة /ف ف 

النهائية   العتمادات  النقص  الزيادة    المبالغ المرسمة  بيان النفقة   المالحظات  

01101 

0001 /000  

و التدرج  القارين /األجر األساسيتأجير األعوان   

 

1.797.960.000 10.000.000  1.807.960.000 

 

 

01101 

0002/000  

  5.163.471.000  150.000.000 5.013.471.000   المنح الخصوصية الثابتة

01101 

0005 /000  

  128.918.000  10.000.000 118.918.000 المنح غير الخصوصية المتغيرة 

01101 

0006/000  

 137.000.000  5.000.000 132.000.000 الساعات الليلية 

 

 

01101 

0014/000  

  1.447.887.000  71.000.000 1.376.887.000 المساهمات المحمولة على المشغل

 

02202 

0031/001  

  5.330.847.000  330.847.000 5.000.000.000 المناولة العادية 

02201 

0003/000  

الكهرباء والغاز  إستهالك  1800.000.000  110.251.000 1.689.749.000   

02202 

0030/003  

 فواضل  236.834.000 63.166.000  300.000.000 كراء المعدات 

02202 

0044/0002  

الخضراء(  المناطق) اإلعتناء عن طريق المناولة  

 

 فواضل  150.000.000 50.000.000  200.000.000

 

02201 

0009/001  

 تأمين وسائل النقل 

 

120.000.000  20.000.000 100.000.000 

  

 



 

02201 

0009/002  

  16.000.000 4.000.000  20.000.000 تأمين األشخاص 

02201 

0003/000  

  1.689.749.000 110.251.000  1800.000.000 إستهالك الكهرباء والغاز 

02201 

0015/002  

  0 1.000.000  1.000.000  الوثائق اإلدارية

02201 

0021/001  

  5.000.000 5.000.000  10.000.000 مصاريف اإلستقبال 

02201 

0021/002  

  0 1.000.000  1.000.000 مصاريف اإلقامة 

02201 

0022/000  

  0 5.000.000  5.000.000 مصاريف المهمات

02201 

0023/002  

  97.200.000 1.800.000  99.000.000 إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 

02201 

0024/001  

  0 1.000.000  1.000.000 المنح اليومية للتنقل 

02201 

0025/000  

  0 3.000.000  3.000.000 إرجاع مصاريف نقل األشخاص 

02201 

0028/001  

  5.000.000 5.000.000  10.000.000 ملتقيات للتكوين 

02201 

0028/002  

  5.000.000 5.000.000  10.000.000 تربصات تكوين 

02201 

0028/003  

  0 10.000.000  10.000.000 التكوين المستمر

02201 

0028/004  

  17.370.000 2.630.000  20.000.000 التكوين في اإلعالمية

02201 

0032/000  

  0 70.000.000  70.000.000 عمليات اإلرشاد وإعالم العموم 

02201 

0038/002  

  35.000.000 15.000.000  50.000.000 دفع الخطايا و التعويضات 

03302 

0008/0008  

  166.000.000 174.000.000  340.000.000 منح للجمعيات و المنظمات ذات الصبغة اإلجتماعية 

03305 

0006/001  

 المساهمة في تنظيم المهرجانات 

والتظاهرات الثقافية   

70.000.000  30.000.000 40.000.000  



                   

 

 

 

 

    البلدي   جلس الم   قرار 
كما يلي :   2022سنة مليزانيـّـــة  لداخل العنوان األوّ صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على حتويل إعتمادات  بعد التداول والنقاش ،         

 

المجموع           

 

16.579.236.000 576.847.000 

 

576.847.000 16.579.236.000  

 فصل/ 
 الفقرة /ف ف 

النهائية   العتمادات  النقص  الزيادة    المبالغ المرسمة  بيان النفقة   المالحظات  

01101 

0001 /000  

و التدرج  األساسيتأجير األعوان القارين /األجر   

 

1.797.960.000 10.000.000  1.807.960.000 

 

 

01101 

0002/000  

  5.163.471.000   150.000.000 5.013.471.000   المنح الخصوصية الثابتة    

01101 

0005 /000  

  128.918.000  10.000.000 118.918.000 المنح غير الخصوصية المتغيرة 

01101 

0006/000  

 137.000.000  5.000.000 132.000.000 الساعات الليلية 

 

 

01101 

0014/000  

  1.447.887.000  71.000.000 1.376.887.000 المساهمات المحمولة على المشغل

 

02202 

0031/001  

  5.330.847.000  330.847.000 5.000.000.000 المناولة العادية 

02201 

0003/000  

الكهرباء والغاز  إستهالك  1800.000.000  110.251.000 1.689.749.000   

02202 

0030/003  

 فواضل  236.834.000 63.166.000  300.000.000 كراء المعدات 

02202 

0044/0002  

    الخضراء( المناطق) اإلعتناء عن طريق المناولة

 

 فواضل  150.000.000 50.000.000  200.000.000

 

02201 

0009/001  

 تأمين وسائل النقل 

 

120.000.000  20.000.000 100.000.000 

  

 



 

02201 

0009/002  

  16.000.000 4.000.000  20.000.000 تأمين األشخاص 

02201 

0003/000  

  1.689.749.000 110.251.000  1800.000.000 إستهالك الكهرباء والغاز 

02201 

0015/002  

  الوثائق اإلدارية

 

 

1.000.000  1.000.000 0  

02201 

0021/001  

  5.000.000 5.000.000  10.000.000 مصاريف اإلستقبال 

02201 

0021/002  

  0 1.000.000  1.000.000 مصاريف اإلقامة 

02201 

0022/000  

  0 5.000.000  5.000.000 مصاريف المهمات

02201 

0023/002  

  97.200.000 1.800.000  99.000.000 إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 

02201 

0024/001  

  0 1.000.000  1.000.000 المنح اليومية للتنقل 

02201 

0025/000  

  0 3.000.000  3.000.000 إرجاع مصاريف نقل األشخاص 

02201 

0028/001  

  5.000.000 5.000.000  10.000.000 ملتقيات للتكوين 

02201 

0028/002  

  5.000.000 5.000.000  10.000.000 تربصات تكوين 

02201 

0028/003  

  0 10.000.000  10.000.000 التكوين المستمر

02201 

0028/004  

  17.370.000 2.630.000  20.000.000 التكوين في اإلعالمية

02201 

0032/000  

  0 70.000.000  70.000.000 عمليات اإلرشاد وإعالم العموم 

02201 

0038/002  

  35.000.000 15.000.000  50.000.000 دفع الخطايا و التعويضات 

03302 

0008/0008  

  166.000.000 174.000.000  340.000.000 منح للجمعيات و المنظمات ذات الصبغة اإلجتماعية 

  40.000.000 30.000.000  70.000.000 المساهمة في تنظيم المهرجانات  03305



                   

 

 

   .اإلجراءات الاّلزمة يف الغرض وفّوض اجمللس لرئيسه إّّتاذ                                                     
 

 

 

 

 

0006/001 والتظاهرات الثقافية    

المجموع           

 

16.579.236.000 576.847.000 

 

576.847.000 16.579.236.000  



 



                   

 

الت ي تستغل فضاء مغلقـا بمنتزه الس عادة    د/ الش هر على السي دة حياة شالقو 500توظيف معلوم قدره    ( 3
 مجانا لتعليم األطفـال فن  الر سم بمقـابل :  

الّشهر على  / د500املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء الرأي يف خصوص توظيف معلوم قدره    
   .فّن الّرسم مبقابل السّيدة حياة شالقو اليّت تستغل فضاء مغلقا مبنتزه الّسعادة جماان لتعليم األطفال 

 رأي المكتب البلدي 
على توظيف معلوم قدره مخسمائة دينار يف  بعد التداول والنقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون 

 .الّرسم  فنتستّغل فضاء مغلقا مبنتزه الساعة لتعليم األطفال اليّت على السيدة حياة شالقو   (  د  500 )الشهر
     . 2022مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة       

    البلدي   جلس الم   قرار 
اجمللس البلدي احلاضرون على توظيف معلوم قدره مخسمائة دينار   أعضاء ت أغلبّيةصادقبعد التداول والنقاش ، 

لى أن  ــــع  ،على السيدة حياة شالقو اليّت تستّغل فضاء مغلقا مبنتزه الساعة لتعليم األطفال فن الّرسم  (د  500يف الشهر) 
 يتّم توظيف املعلوم بداية من إمضاء عقد الكراء بني الطّرفني . 

 

وذلك حفـاظا على سالمة    ، مارس  20فصاف وساحة  قرار يقضي بمنع إقـامة المعارض ببطحاء الص    خاذ إت   4)
 :    لين وراحة المتساكنين المترج  
املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء الرأي يف خصوص إّتاذ قرار يقضي مبنع إقامة املعارض ببطحاء           

     .لني وراحة املتساكننيحفاظا على سالمة املرتجّ وذلك ، مارس   20فصاف وساحة الصّ 

 رأي المكتب البلدي 
  ، والنقاش  التداول  احلاضرون    قّرربعد  البلدي  املكتب  معارض  أعضاء  إلقامة  تراخيص  ببطحاء  إسناد 

قبل   يف الغرض  يّتم تقدمي مطلب  على أن،   للبلديّةمة  ات املقدّ شاط وامللفّ سب نوعية النّ حبمارس    20وساحة   الصفصاف
 .يوما من إقامة املعرض   15

 . 2022مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة        
      البلدي   جلس الم   قرار 

صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على إسناد تراخيص إلقامة معارض ببطحاء   بعد التداول والنقاش ،
، على أن يّتم تقدمي مطلب يف الغرض قبل   للبلديّةمارس حبسب نوعية الّنشاط وامللّفات املقّدمة    20الصفصاف وساحة 

 يوما من إقامة املعرض . 15
 
 



 

 
 

 

 :   2022  الملك العمومي البحري خالل الموسم الصيفي   مطالب مراجعة معلوم إستغالل  5)
شواطئ    إستغاللنزار بن فرج وزهري الربهومي مبطالب قصد مراجعة معلوم  السيدين  رمي بوعزيز و ت السيدة  متقدّ  ✓

 : وذلك لألسباب التالية   2022مهيأة خالل املوسم الصيفي 

  2022جوان    15يف  "    كرمي"  أ احملاذي لنزل  اطئ املهيّ ستغالل الشّ إقرار    ا إسناده  تّ :    بوعزيزللسيدة رمي  ابلنسبة   ➢
وذلك على غرار بقية   ،  2022جوان    1ة اإلستغالل تكون بداية من  مدّ  منه على أنّ  2يف حني نص الفصل ، 

 القرارات. 
جوان    71يف    "  ردار نوا"  أ احملاذي لنزل  اطئ املهيّ ستغالل الشّ إإسناده قرار    تّ   : نزار بن فرجابلنسبة للسيد    ➢

وذلك على   ،  2022جوان    1ة اإلستغالل تكون بداية من  مدّ   منه على أنّ   2يف حني نص الفصل  ،    2022
 غرار بقية القرارات.

احملدد أبربعة   يوما من معلوم اإلستغالل 41ة مدّ املبلغ املوّظف على طرح  : رمي بوعزيزابلنسبة للسيدة  -: املقرتح •
 د. 9.432   : وقدره  2022سبتمرب   30إىل غاية   2022جوان   1أشهر من 
يوما من معلوم اإلستغالل احملدد أبربعة    16ة مدّ املبلغ املوّظف على طرح  : نزار بن فرجابلنسبة للسيد  -               

 .د  4.480  : وقدره  2022سبتمرب   30إىل غاية   2022جوان   1أشهر من 

رر الذي حلقه خارج عن نطاق البلدية  عتبار أن الضّ ال ميكن اإلستجابة ملطلبه إب : زهري الربهوميابلنسبة للسيد  ➢
 وايل تونس. كل من وزيرة البيئة و  لدىوكان موضوع تظلم 

 رأي المكتب البلدي 
 

 : وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على  بعد التداول والنقاش ،   
يوما من معلوم اإلستغالل احملدد أبربعة أشهر من  14ة مدّ املبلغ املوّظف على طرح  : رمي بوعزيزابلنسبة للسيدة  -

 د. 9.432   : تسعة آالف وأربع مائة وإثنان و ثالثون دينارا  وقدره  2022سبتمرب    30إىل غاية    2022جوان   1
 يوما من معلوم اإلستغالل احملدد أبربعة أشهر    16ة مدّ املبلغ املوّظف على طرح  : نزار بن فرجابلنسبة للسيد  -               

عدم  مع ،    د  048.4  أربعة آالف و أربعمائة و مثانون دينارا : وقدره  2022سبتمرب   30إىل غاية   2022جوان    1من       
 ملطلب السيد زهري الربهومي . اإلستجابة

 . 2022مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة      
 
 
 



                   

 

 
 

 

 البلدي   جلس الم   قرار 
 بعد التداول والنقاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على :    

يوما من معلوم اإلستغالل احملدد أبربعة أشهر من  14ة مدّ املبلغ املوّظف على طرح  : رمي بوعزيزابلنسبة للسيدة  -
 د. 9.432   : تسعة آالف وأربع مائة وإثنان و ثالثون دينارا  وقدره  2022سبتمرب    30إىل غاية    2022جوان   1

يوما من معلوم اإلستغالل احملدد أبربعة أشهر من   16ة مدّ املبلغ املوّظف على طرح  : نزار بن فرجابلنسبة للسيد  -               
  عدم اإلستجابةمع ،    د  048.4  أربعة آالف و أربعمائة و مثانون دينارا : وقدره  2022سبتمرب    30إىل غاية    2022جوان   1

 ملطلب السيد زهري الربهومي . 
 

 :     » The Résidence  «مأوى سيـ ارات محاذي لنزل    طلب تمديد قرار إستغالل  6)
  زلــــــــستغالل مأوى السيارات احملاذي لنإعلى قرار  قصد احلصول راد املثلوثي ــــــــــالسيد م بـــ عا ملطل ـــــــــــــــــــــــــــتب 

 "Résidence The  " وخالصه املعلوم املستوجب وقدره  مخسة    2023أفريل  30و  2022ماي  1 بنيللمدة املرتاوحة
ستغالل املأوى  إحيث مل يتمكن من    2023م بطلب متديد القرار خالل املوسم الصيفي  تقدّ   د(،   5.000)   دينارآالف  

   عتباره يقع ابمللك العمومي البحري.بعد هناية املوسم الصيفي إب 
تقتصر على املوسم الصيفي    خالهلا اإلستغالل الفعلي للمأوى واليتّ ة اليت تّ ستخالص املعلوم عن املدّ إ  : املقرتح •

واإلذن للسيدة القابض    د( 2.100وقدره ألفان ومائة دينار )  2022سبتمرب    30إىل غاية    2022ماي    1املمتد من  
 .  ( د2.900)ي وقدره ألفان وتسعمائة دينار البلدي إبرجاع املبلغ املتبقّ 

 هذا املقرتح .الرأي خبصوص إبداء  املكتب البلدي  املعروض على أنظار أعضاءو 
 

 رأي المكتب البلدي 
خالهلا    ة اليت تّ املعلوم عن املدّ   إستخالصإّما  أعضاء املكتب البلدي احلاضرون  ى  أترإبعد التداول والنقاش ،  

املثلوثي واليت تقتصر على مراد   من طرف السيد  "  Résidence  Theاإلستغالل الفعلي ملأوى السيارات احملاذي لنزل "  
واإلذن  د(  2.100)وقدره ألفان ومائة دينار    2022  سبتمرب   30إىل غاية    2022  ماي   1املوسم الصيفي املمتد من  

مراد املثلوثي   للسيد  و الّتمديد أ  ( ،د900.2)  ي وقدره ألفان وتسعمائة دينار للسيدة القابض البلدي إبرجاع املبلغ املتبقّ 
 . 2023خالل املوسم الصيفي "   Résidence  Theارات احملاذي لنزل "  إستغالل مأوى السيّ قرار يف 

 . 2022مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة         
 



 

 
 

 البلدي   جلس الم   قرار 
قرار  يف مراد املثلوثي  لسيدل الّتمديدعلى البلدي احلاضرون  لسأعضاء اجمل صادقبعد التداول والنقاش ، 

 ،    2023خالل املوسم الصيفي ملــــــــــّدة أربعة أشهر "   Résidence The"  السيارات احملاذي لنزل  أوىمإستغالل 
 . 2023  أوت  31إىل غاية  2023  ماي 1و ذلك بداية من 

باألنشطة الر ياضية لجمعي ة  " المستقبل    ومجلسها   أبناء أعوان بلدي ة المرسى   دراسة مجاني ة إنتفـاع  (7
 الر ياضي بالمرسى " و التـ ابعة للبلدي ة :  

ة املرسى  ـــاملعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء الرأي خبصوص دراسة جمانّية إنتفاع أبناء أعوان بلديّ        
   .والّتابعة للبلديّة " املستقبل الّرايضي ابملرسى ابألنشطة الّرايضية جلمعّية  "و جملسها 

 رأي المكتب البلدي 
 أبناء أعوان البلدية وأعضاء اجمللس البلدي بعد التداول والنقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على خالص 

 .والّتابعة للبلديّة " املستقبل الرايضي ابملرسىاملوظفة على األنشطة الرايضية جلمعية " عاليماملمن  %25نسبة 
   .2022مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة   

 البلدي   جلس الم   قرار 
أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على خالص أبناء أعوان البلدية وأعضاء  ت أغلبّيةبعد التداول والنقاش ، صادق

ة  ــــــوالّتابع"  املستقبل الرايضي ابملرسىمن املعاليم املوظفة على األنشطة الرايضية جلمعية " % 25اجمللس البلدي نسبة 
 من عدمها .   مع التثّبت يف قانونّية متّتع أبناء أعضاء اجمللس البلدي هبذه الّنسبة  للبلديّة

 

 : إسترجاع مبالغ مالي ة    ( 8
 

  1997 لسنة  11 ـادرة مبقتضى القانون عـــــــــــــــــــــــددة الصّـــ ة اجلباية احملليّ من جملّ  34و  28إستنــــــادا ألحكام الفصلني  ➢
دون موجب بعنوان  ـــــــــبة خطأ أو  ــــــــــــــــــــاملبالغ املدفوع  والّلذان ينّصان على أنّه ميكن إسرتجاع  1997فيفري    03خ يف  املؤرّ 

 ية.احمللّ  للجماعةد تقدمي مطلب يف الغرض ــــــــــــــــة وكذلك اخلطااي املتعّلقة به بعة وغري املبنيّ املعلوم على العقارات املبنيّ 

  تنيمرّ ة ابملرسى  ّت دفعه إىل القباضة البلديّ مبلغ مايل  مت مبطلب يف إسرتجاع  دة سهري جنان قد تقدّ السيّ وحيث أن       
ومثلها    010861028000الّصحيح  على أساس الفصل    ( دأ26400)دينارا  و عشرون ألفا و أربع مائة  و قدره سّتة  

 2020-2019-2018-2017نوات بعنوان نفس السّ  010861003000 اخلاطئ على أساس الفصل
 
 
  804تونس مساحتها   80994سم العقاري عدد  ة على األرض موضوع الرّ أساس املعلوم على العقارات غري املبنيّ   لىع 
 . 2م



                   

 

سّتة و عشرون ألفا مرّتني و قدره    وعـــــــــــــإرجاع املبلغ املدف  املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على        
   . سهري جنان و اإلذن للسّيدة القابض البلدي إبجراء ما يتعنّي يف الغرض لسّيدة فائدة ال(  دأ26400)و أربع مائة دينارا 

 رأي المكتب البلدي 
لفائدة السيدة سهري مبلغ مايل    إرجاعبعد التداول والنقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على  

أساس على (  دأ00462سّتة و عشرون ألفا و أربع مائة دينارا )و قدره  مرّتنيّت دفعه إىل القباضة البلديّة ابملرسى جنان  
بعنوان نفس الّسنوات   010861003000ومثلها على أساس الفصل اخلاطئ    010861028000الفصل الّصحيح  

على أساس املعلوم على العقارات غري املبنّية على األرض موضوع الّرسم العقاري عدد   2020- 2017-2018-2019
 .  2م  804تونس مساحتها   80994

 . 2022مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة   
    البلدي   جلس الم   قرار 

صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على إرجاع مبلغ مايل لفائدة السيدة سهري   بعد التداول والنقاش ،
على أساس (  دأ00462و قدره سّتة و عشرون ألفا و أربع مائة دينارا ) مرّتنيجنان ّت دفعه إىل القباضة البلديّة ابملرسى 

بعنوان نفس الّسنوات   010861003000ومثلها على أساس الفصل اخلاطئ    010861028000الفصل الّصحيح  
على أساس املعلوم على العقارات غري املبنّية على األرض موضوع الّرسم العقاري عدد   2020- 2017-2018-2019

 .  2م  804تونس مساحتها   80994
 

املؤرخ     1997  لسنة  11  عـــــــــــــــــــــــددــــادرة مبقتضى القانون  ة الصّ ة اجلباية احملليّ من جملّ   34و  28ستنــــــادا ألحكام الفصلني  إ  ➢
دون موجب بعنوان املعلوم على بوالّلذان ينّصان على أنّه ميكن إسرتجاع املبالغ املدفوعة خطأ أو   1997فيفري    03يف  

 ية. احمللّ  للجماعةة وكذلك اخلطااي املتعّلقة به بعد تقدمي مطلب يف الغرض ة وغري املبنيّ العقارات املبنيّ 
ة  ّت دفعه إىل القباضة البلديّ  لغ مايلمبمت مبطلب يف إسرتجاع  ( قد تقدّ SIM)  " ميامي"ة  ركة العقاريّ الشّ   وحيث أنّ      

الّشركة    ةواملشرتي  د(  4.144.800سليمان )املهدي بن  السّيد  من قبل البائع    2021نة  بعنوان نفس السّ   تنيمرّ ابملرسى  
سم العقاري ة على األرض موضوع الرّ على أساس املعلوم على العقارات غري املبنيّ   د(  5.181.000)  "ميامي"العقاريّة  

 .   030492345400ة حتت عدد واملرمسّ  2م  3454تونس مساحتها  200167عدد 
 الف  آة ــــــــــمرّتني و قدره أربع وعـــــــــــــإرجاع املبلغ املدفى املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة عل         

" و اإلذن للسّيدة القابض  ميامي"الّشركة العقاريّة  لفائدة  د(    4.144.800و مائة و أربعون دينارا و مثان مائة مّليما )
 البلدي إبجراء ما يتعنّي يف الغرض .

 
 

 رأي المكتب البلدي 



 

  " ميامي"الّشركة العقاريّة  لفائدة  مبلغ مايل    إرجاع بعد التداول والنقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على  
ّم دفعه إىل القباضة البلديّة ابملرسى  ـــــتد(    4.144.800الف و مائة و أربعون دينارا و مثان مائة مّليما )آو قدره أربعة  

على أساس املعلوم على العقارات غري املبنّية على األرض موضوع الّرسم العقاري عدد   2021بعنوان نفس الّسنة    مرّتني
 .  030492345400واملرمّسة حتت عدد  2م  3454تونس مساحتها   200167
   . 2022مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة         

 البلدي   جلس الم   قرار 
لفائدة   مبلغ مايل  إرجاع  البلدي احلاضرون على  اجمللس  ، صادق أعضاء  والنقاش  التداول  العقاريّة بعد  الّشركة 

تـــــّم دفعه إىل القباضة البلديّة  د(    4.144.800مّليما )   و قدره أربعة آالف و مائة و أربعون دينارا و مثان مائة  "ميامي"
على أساس املعلوم على العقارات غري املبنّية على األرض موضوع الّرسم العقاري   2021بعنوان نفس الّسنة    مرّتنيابملرسى  

 .   030492345400واملرمّسة حتت عدد  2م  3454تونس مساحتها  200167عدد 
 

 

و  ون دينارا  ـــــة و تسعــــــــــو ستّ دره مائة  ـــــي قـــــــ غ مالـــــــــمبل ة على إرجاع  ـــــــــــــ املكتب البلدي املوافقأعضاء  املعروض على أنظار   ➢
لفائدة السّيدة إيناس    ريق العامخيص يف القيام أبشغال على الطّ بعنوان معلوم الرتّ   (  د  196,701سبعمائة وواحد مّليما )

  .على الطّريق العام ال، حيث أّن عملّية الرّبط بشبكة املاء الّصاحل للّشراب ال تتطّلب أشغاخطأ هنانة بسبب دفعها للمبلغ  
          

 رأي المكتب البلدي 
 قـــــدره مائة و ستّـــــــة  إرجاع مبلغ مالــي ق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على ــــــــــــد التداول والنقاش ، وافــــــــبع           

خيص يف القيام بعنوان معلوم الرتّ لفائدة السيدة إيناس هنانة  (    د  196,701و تسعـــــون دينارا و سبعمائة وواحد مّليما ) 
الّصاحل للّشراب ال تتطّلب أشغاال  ، حيث أّن عملّية الرّبط بشبكة املاء خطأ بسبب دفعها للمبلغ  ريق العامأبشغال على الطّ 

 على الطّريق العام .
 . 2022مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة    

 البلدي   جلس الم   قرار 
 البلدي احلاضرون على إرجاع مبلغ مالــي قـــــدره مائة و ستّـــــــة   ســـــل أعضاء اجمل صادقد التداول والنقاش ،  ـــــــــــــــــــبع        

خيص يف القيام بعنوان معلوم الرتّ ( لفائدة السيدة إيناس هنانة    د  196,701و تسعـــــون دينارا و سبعمائة وواحد مّليما ) 
الرّبط بشبكة املاء الّصاحل للّشراب ال تتطّلب أشغاال  ، حيث أّن عملّية خطأ بسبب دفعها للمبلغ  ريق العامأبشغال على الطّ 

 على الطّريق العام .
 
 
 

 



                   

 

ة بعنوان كراء قاعة األفراح املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء الرأي يف خصوص مطليب إسرتجاع مبالغ ماليّ   ➢
بسبب تزامن هذا اإلبرام    -وفقا للقائمة املصاحبة    -(    اجلملي  املبلغ  قسط منقصد إبرام عقود زواج بقصر السعادة  )

املتعّلقني بقرارات   2021جوان    29و    25وصدور بالغي رائسة احلكومة الصادرين بتارخيي    19ي جائحة كوفيد  مع تفشّ 
  2021جوان    30يف    الّلجنة الوطنية جملاهبة فريوس كوروان والبالغ املشرتك بني والة تونس وأراينة ومنوبة وبن عروس املـُؤرّخ

حول إقرار مجلة من اإلجراءات توقيا من إنتشار فريوس كوروان املستجّد ، علما وأن هذه اجلائحة ت تصنفيها كقّوة قاهرة 
 واج. وظرف غري متوقع ابلتايل خارج عن إدارة البلدية وطريف عقد الزّ 

 قـائمة في طالبي إسترجاع مبالغ مالي  ة مدفوعة 
 قصد إبرام عقود  الز  واج بقصر البلدي  ـــــ ة 

 

 المبلغ المدفوع  واج تاريخ الز   قب السم والل   ع/ر 
 د  200,000 2021  جويلية   11 أسامة محيدي  1

 د  200,000 2021  أوت  14 خليل الّزواري 2

 

 رأي المكتب البلدي 
ة بعنوان كراء قاعة األفراح قصد مبالغ ماليّ   على إرجاع  بعد التداول والنقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون

ي  بسبب تزامن هذا اإلبرام مع تفشّ   -وفقا للقائمة املصاحبة    -  (اجلملي  املبلغ  قسط منإبرام عقود زواج بقصر السعادة  )
الّلجنة املتعّلقني بقرارات    2021جوان    29و    25وصدور بالغي رائسة احلكومة الصادرين بتارخيي    19جائحة كوفيد  

حول    2021جوان    30ة جملاهبة فريوس كوروان والبالغ املشرتك بني والة تونس وأراينة ومنوبة وبن عروس املـُؤرّخ يف  الوطنيّ 
يا من إنتشار فريوس كوروان املستجّد ، علما وأن هذه اجلائحة ت تصنفيها كقّوة قاهرة وظرف إقرار مجلة من اإلجراءات توقّ 

 واج. رج عن إدارة البلدية وطريف عقد الزّ غري متوقع ابلتايل خا
 قـائمة في طالبي إسترجاع مبالغ مالي  ة مدفوعة 

 قصد إبرام عقود الز  واج بقصر البلدي  ـــــ ة 
 

 المبلغ المدفوع  واج تاريخ الز   قب السم والل   ع/ر 
 د  200,000 2021  جويلية   11 أسامة محيدي  1

 د  200,000 2021  أوت  14 خليل الّزواري 2

    . 2022ابعة لسنة  ة الرّ مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّ     



 

     البلدي   جلس الم   قرار 
 

ة بعنوان كراء قاعة األفراح مبالغ ماليّ   على إرجاع  البلدي احلاضرون   لسأعضاء اجمل  صادقبعد التداول والنقاش ،  
بسبب تزامن هذا اإلبرام مع   - وفقا للقائمة املصاحبة    - (    اجلملي  املبلغ  قسط منقصد إبرام عقود زواج بقصر السعادة  )

املتعّلقني بقرارات   2021جوان    29و    25وصدور بالغي رائسة احلكومة الصادرين بتارخيي    19تفشي جائحة كوفيد  
  2021جوان    30روس املـُؤرّخ يف  الّلجنة الوطنية جملاهبة فريوس كوروان والبالغ املشرتك بني والة تونس وأراينة ومنوبة وبن ع

حول إقرار مجلة من اإلجراءات توقيا من إنتشار فريوس كوروان املستجّد ، علما وأن هذه اجلائحة ت تصنفيها كقّوة قاهرة 
 واج. وظرف غري متوقع ابلتايل خارج عن إدارة البلدية وطريف عقد الزّ 

 قـائمة في طالبي إسترجاع مبالغ مالي  ة مدفوعة 
 قصد  إبرام عقود الز  واج بقصر البلدي  ـــــ ة 

 

 المبلغ المدفوع  واج تاريخ الز   قب السم والل   ع/ر 
 د  200,000 2021  جويلية   11 أسامة محيدي  1

 د  200,000 2021  أوت  14 خليل الّزواري 2
 

 
 مائة  تسعة آالف و  مالـــــــي قـــــدرهاملوافقـــــة على إرجاع مبلــــغ  اجمللس البلدياملعروض على أنظار أعضاء  ➢

  2021أكتوبر    08بتاريخ  بعنوان معلوم إشهار  ّت خالصه مرّتني    "  Décathlon( لفائدة شركة " د 9.180ومثانون دينارا )   
 .   2022جويلية   26و 

      البلدي   جلس الم   قرار 
 

و  مبلــــغ مالـــــــي قـــــدره تسعة آالف ومائة    على إرجاع البلدي احلاضرون  لسأعضاء اجمل صادقبعد التداول والنقاش ،      
  2021أكتوبر   08" ّت خالصه مرّتني بعنوان معلوم إشهار بتاريخ  Décathlon( لفائدة شركة " د9.180مثانون دينارا ) 

 .   2022جويلية   26و 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   

 

   :  تعديل قرار بلدي حول منع جوالن شاحنات سكب الخرسانة المسل حة    9)
  2020جويلية  16 املؤرّخ يف 641عدد بلدي القرار التعديل  لىـــــــاملوافقة عاجمللس البلدي املعروض على أنظار أعضاء   

نع جوالن شاحنات  ق مبـــــــاملتعلّ  2020أوت  18 الّصادرة بتاريخ  54 ددــــــــــــــة للجماعات احمللّية عاملنشور ابجلريدة الّرمسيّ 
 طبقا للنّص الّتايل :   سكب اخلرسانة املسّلحة

 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار  
 إّن رئيس بلدية املرسى بعد إّطالعه  ،      

 املتعلق مبجلة اجلماعات احمللية، 2018ماي   09املؤرخ يف  2018لسنة   29على القانون األساسي عدد 
 املتعّلق إبحداث بلدية املرسى ،  1912أفريل   06وعلى األمر املؤرّخ يف 

 ، 2019 نوفمرب  04وعلى حمضـــر جلسة إنتخاب رئيس اجمللس البلدي لبلديّة املرسى املنعقــدة يوم اإلثنني        
 ،  2022نوفمرب  28 ثننياملنعقدة يوم اإل 2022وعلى حمضر جلسة اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الرّابعة لسنة        

 قــــــــــــــــر  ر مـــــــــــــــا يلـــــــــــــــي 
 

الفصل األو  ل :  مينع منعا ابات جوالن شاحنات سكب اخلرسانة املسّلحة و ما  شاهبها مبنطقيت املرسى الّشاطئ واملدينة من 
ماي من كل سنة ومن   31نوفمرب إىل  01 الساعة التاسعة صباحا إىل الساعة الثامنة مساء ابلنسبة للفرتة املرتاوحة من

كل سنة . ن  ــــــــأكتوبر م 31جوان إىل   01الساعة السادسة مساء إىل الساعة الرابعة صباحا ابلنسبة للفرتة املرتاوحة من   
( و كّل معدات البناء املختلفة من التواجد والعمل ابحلضائر  Trax+ Tractopelleومتنع كذلك شاحنات وآالت الرّفع و اجلرف)    

 املخالفة لرخصة البناء  أو اليت دون رخصة بناء. 
 الفصل الثـ  اني   : يتوّجب على سائقي هذه الّشاحنات وما شاهبها اإلستظهار بنسخ من تراخيص البناء اخلاّصة ابحلضائر

اليت يتوّجهون إليها وذلك للمصاحل األمنّية والّشرطة البلديّة والّشرطة البيئّية.    
الفصل الثـ  الث :  حتجز الّشاحنات و ما شاهبها والوسائل واملعّدات املخالفة هلذه الرّتاتيب والّشروط وتودع مبستــــودع احلجز  

 البلدي . 
الفصل الر  ابع : توّظف خطية مالية قدرها 500 دينارا بعنوان كل وسيلة خمالفة هلذه الرتاتيب والشروط وحيّرر فــــــــــي شأهنا حمضر  

دينارا يف حال العود. 1000جنحة يرسل إىل السيد وكيل اجلمهورية ابحملكمة اإلبتدائية بتونس وترتفع اخلطية إىل   

الفصل الخامس : السادة الكاتب العام للبلدية ورؤساء فريقــــــــي الشر طة البيئية والشرطة البلدية واملصاحل األمنية ابلطريـــق  
 العمومي مكلفون بتنفيذ هذا القرار.

الفصل ال س ادس : يعّوض هذا القرار القرار البلدي عدد 641 املؤرّخ يف 16 جويلية 2020 املنشور ابجلريدة الّرمسيــــــــة 
.  2020أوت  18الّصادرة بتاريخ    54للجماعات احمللّية عدد   



 

 الفصل الس ابع: جيرى العمل هبذا القرار من اتريخ نشره ابجلريدة الرمسّية للجماعات احمللية.
                                 

    البلدي   جلس الم   قرار 
 16 املؤرّخ يف 641عدد بلدي القرار التعديل  على البلدي احلاضرون  لسأعضاء اجمل صادقبعد التداول والنقاش ، 

ع ــــناملتعلّـــــــق مب 2020أوت  18 الّصادرة بتاريخ 54 ددــــــــــــــة للجماعات احمللّية عاملنشور ابجلريدة الّرمسيّ  2020جويلية 
 طبقا للنّص الّتايل :   جوالن شاحنات سكب اخلرسانة املسّلحة

 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رار  
 إّن رئيس بلدية املرسى بعد إّطالعه  ،      

 املتعلق مبجلة اجلماعات احمللية، 2018ماي   09املؤرخ يف  2018لسنة   29على القانون األساسي عدد 
 املتعّلق إبحداث بلدية املرسى ،  1912أفريل   06وعلى األمر املؤرّخ يف 

 ، 2019نوفمرب   04رئيس اجمللس البلدي لبلديّة املرسى املنعقــدة يوم اإلثنني  وعلى حمضـــر جلسة إنتخاب        
 ،  2022نوفمرب  28 ثننياملنعقدة يوم اإل 2022وعلى حمضر جلسة اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الرّابعة لسنة        

 قــــــــــــــــر  ر مـــــــــــــــا  يلـــــــــــــــي 
 

الفصل األو  ل  :   مينع منعا ابات جوالن شاحنات سكب اخلرسانة املسّلحة و ما شاهبها مبنطقيت املرسى الّشاطئ واملدينة من 
من الساعة   ماي من كل سنة و   31نوفمرب إىل    01  الساعة التاسعة صباحا إىل الساعة الثامنة مساء ابلنسبة للفرتة املرتاوحة من

ن كل سنة .ــــــــأكتوبر م 31جوان إىل   01السادسة مساء إىل الساعة الرابعة صباحا ابلنسبة للفرتة املرتاوحة من   
( و كّل معدات البناء املختلفة من التواجد والعمل ابحلضائر  Trax+ Tractopelleومتنع كذلك شاحنات وآالت الرّفع و اجلرف)    

 أو اليت دون رخصة بناء.   املخالفة لرخصة البناء 
 الفصل الثـ  اني   : يتوّجب على سائقي هذه الّشاحنات وما شاهبها اإلستظهار بنسخ من تراخيص البناء اخلاّصة ابحلضائر

اليت يتوّجهون إليها وذلك للمصاحل األمنّية والّشرطة البلديّة والّشرطة البيئّية.    
الفصل الثـ  الث :  حتجز الّشاحنات و ما شاهبها والوسائل واملعّدات املخالفة هلذه الرّتاتيب والّشروط وتودع مبستــــودع احلجز  

 البلدي . 
الفصل الر  ابع : توّظف خطية مالية قدرها 500 دينارا بعنوان كل وسيلة خمالفة هلذه الرتاتيب والشروط وحيّرر فــــــــــي شأهنا حمضر  

دينارا يف حال العود. 1000جنحة يرسل إىل السيد وكيل اجلمهورية ابحملكمة اإلبتدائية بتونس وترتفع اخلطية إىل   

الفصل الخامس : السادة الكاتب العام للبلدية ورؤساء فريقــــــــي الشرطة البيئية والشرطة البلدية واملصاحل األمنية ابلطريـــق  
 العمومي مكلفون بتنفيذ هذا القرار.



                   

 

الفصل ال س ادس : يعّوض هذا القرار القرار البلدي عدد 641 املؤرّخ يف 16 جويلية 2020 املنشور ابجلريدة الّرمسيــــــــة 
.  2020أوت  18الّصادرة بتاريخ    54للجماعات احمللّية عدد   

 الفصل الس ابع: جيرى العمل هبذا القرار من اتريخ نشره ابجلريدة الرمسّية للجماعات احمللية.
II )   لجنة تسمية األنهج   : 

 

 :  ةتسمي   أي يف خصوصاملعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء الرّ        
 بن اخلوجة الّذي كان من سّكاهنا ّتليدا إلمسه إالعالّمة الّشيخ الدّكتور حمّمد احلبيب  هنج مبدينة املرسى إبسم ✓

   ،و إعرتافا مبكانته و تعريفا و تذكريا ابجلهود الّثمينة اليّت بذهلا فـــي خدمة الفكر والثّقافة اإلسالمّية
 سم احلبيب بلخوجة ،هنج إب ✓
ى الّنحو الّتايل : هنج األوكالبتوس ، هنج امليموزا ، هنج الّنخيل ، هنج  ل ــــــــ أهنج بتقاسيم "الّروضة "، قمرت ع  ✓

 جكاراندا ، هنج الّصنوبر ، هنج الزّيتونة . 
 رأي المكتب البلدي 

 

 : تسمية  ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على  بعد التداول والنقاش      
 ه  ـــــــ بن اخلوجة الّذي كان من سّكاهنا ّتليدا إلمسإالعالّمة الّشيخ الدّكتور حمّمد احلبيب  هنج مبدينة املرسى إبسم ✓

 و إعرتافا مبكانته و تعريفا و تذكريا ابجلهود الّثمينة اليّت بذهلا فـــي خدمة الفكر و الثّقافة اإلسالمّية ، 
 سم احلبيب بلخوجة ، هنج إب  ✓
أهنج بتقاسيم "الّروضة "، قمرت على الّنحو الّتايل : هنج األوكالبتوس ، هنج امليموزا ، هنج الّنخيل ، هنج جكاراندا    ✓

 ، هنج الّصنوبر ، هنج الزّيتونة . 
 . 2022مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة    

بقائمة يف  البلدية    رؤساء الدوائر  ، مستشارة ، رئيسة جلنة شؤون املرأة واألسرةزة  السيدة نبيلة محطالبت  هذا ، و      
تركيزها ّت  اليّت  األهنج  أمساء  إضافتها    لوحات  ميكن  اليّت  األهنج  اليّت األولويّ   وإعطاءوقائمة يف  لألهنج  أمساء ة  دون    .          

ويف هذا اإلطار، دعا أعضاء املكتب البلدي احلاضرون إىل ضرورة إسراع املقاول ابلتنسيق مع مصلحة الشراءات يف  
نوفمرب    19جتماع يوم السبت  إفاق على عقد  تّ  السنة احلالية وّت اإلتركيز مجيع لوحات أمساء األهنج من قبل موفّ 

 حا حبضور رئيسة جلنة تسمية األهنج ورؤساء الدوائر. بدائرة البحر األزرق على الساعة العاشرة صبا   2022
 
 

 البلدي   جلس الم   قرار 



 

 بعد التداول والنقاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على تسمية :  
 ه  ــــان من سّكاهنا ّتليدا إلمســــــــهنج مبدينة املرسى إبسم العالّمة الّشيخ الدّكتور حمّمد احلبيب إبن اخلوجة الّذي ك ✓

 و إعرتافا مبكانته و تعريفا و تذكريا ابجلهود الّثمينة اليّت بذهلا فـــي خدمة الفكر و الثّقافة اإلسالمّية ، 
 هنج إبسم احلبيب بلخوجة ،   ✓
ّنخيل ، هنج جكاراندا  أهنج بتقاسيم "الّروضة "، قمرت على الّنحو الّتايل : هنج األوكالبتوس ، هنج امليموزا ، هنج ال  ✓

 ، هنج الّصنوبر ، هنج الزّيتونة . 
لتحديد أماكن   2022ديسمرب    01هذا ، و ّت اإلتّفاق على عقد رؤساء الّدوائر البلديّة جلسة عمل يوم اخلميس  

  دون أمساء . ة لألهنج اليّت ، مع إعطاء األولويّ تركيز لوحات أمساء األهنج  
III )    ة  ــــالت هيئة العمراني  شغال و  األلجنة :     
 ة المرسى : مراجعة مثال الت هيئة العمراني ة لبلدي   (1

من خالل اللقاءات لبلديّة املرسى  ة  أبن هناك تقّدم بشأن مراجعة مثال التهيئة العمرانيّ   رئيس البلديةأفاد السيد  
أّما بشأن رسم احلدود بني بلدّييت املرسى و رواد ، فإنّه ّت طلب حتديدها رمسّيا من طرف ديوان قيس    مع اجلهات املعنّية ،

 األراضي ورسم اخلرائط و يظل املوضوع حمّل متابعة من طرف مصاحل البلديّة املختّصة .
 البلدي   جلس الم   قرار 

البلدي احلاضرون إجراء املراجعة اآللّية ملثال التهيئة العمرانية لبلديّة   بعد التداول والنقاش ،  قّرر أعضاء اجمللس 
الّتونسية ، مع تكليف ديوان قيس األراضي و رسم اخلرائط   الّرمسي للجمهوريّة  بتحديد أماكن املرسى و نشره ابلرّائد 

 خلريطة الّطوبوغرافية ملدينة املرسى . بني بلدّييت املرسى و رواد و ابملوافاة اب عالمات رسم احلدود
 :  مراجعة الحدود الت رابية للد ائرة البلدي ة قمرت   (2

املكتب البلدي إبداء الرأي يف خصوص مراجعة احلدود الرّتابية للّدائرة البلديّة قمرت أعضاء املعروض على أنظار          
   . 

 رأي المكتب البلدي 
بعد التداول والنقاش، طالب أعضاء املكتب البلدي احلاضرون بتوفري نسخة من حمضر جلسة اجمللس البلدي  

ة تغيري  ت من مدى إحرتام عمليّ طة اإلشراف عليه  للتثبّ املتعّلق بتغيري حدود دائريت املرسى املدينة وقمرت ومصادقة سل 
 احلدود لإلجراءات القانونية املعمول هبا من عدمه .

 . 2022مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة      
 

 البلدي   جلس الم   قرار 
 يّة املرسى املدينة ددعــــــــــــــوة رؤساء الّدوائر البل أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون  قّرر اش ،ــــــــــــــــ بعد التداول والنق         



                   

 

بعد التثّبت من إحرتام البلديّة جلميع  و تقدمي إقرتاحاهتم يف هذا اخلصوص و قمرت لعقد إجتماع  اضــــو املرسى الرّي 
 ملرسى املدينة وقمرت من عدمه.  اإلجراءات القانونّية عند تغيري احلدود الرّتابية لدائريت ا

البتكار  " ة المرسى وشركة  فـاقية مشروع صيانة وتهيئة قصر أحمد باي بين بلدي  المصادقة على ملحق إت  ( 3
 : " العقـاري

بلدية املرسى  الّشراكة املربمة بني  فاقية  تّ إلإبرام ملحق    املصادقة علىالبلدي    لساملعروض على أنظار أعضاء اجمل           
إبجناز مشروع صيانة وهتيئة قصر أمحد ابي وحتويله لنزل فاخر مقابل    الّشركة موضوعها إلتزام  "اإلبتكار العقاري"وشركة  
ص و ذلك وفقا للنّ ،    حديقة وفضاء عمومي للمرتّجلني  بوضع األرض احملاذية للقصر على ذّمة املشروع إلجناز  البلديّةإلتزام  

 .على األمثلة اهلندسية املصاحبة للملحق   و املصادقةاملصاحب هلذا 
    البلدي   جلس الم   قرار 

 

الّشراكة املربمة بني فاقية  تّ إلإبرام ملحق  ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على   بعد التداول والنقاش           
إبجناز مشروع صيانة وهتيئة قصر أمحد ابي وحتويله لنزل    الّشركةإلتزام  موضوعها  "اإلبتكار العقاري"بلدية املرسى وشركة  

  ،مومي للمرتّجلنيــــــــحديقة وفضاء ع ة املشروع إلجنازــــــبوضع األرض احملاذية للقصر على ذمّ  البلديّةفاخر مقابل إلتزام 
 على األمثلة اهلندسية املصاحبة للملحقأعضاء اجمللس البلدي احلاضرون    و ذلك وفقا للّنص املصاحب هلذا ،كما صادق

. 
 VI )    الر ياضة  الش باب و  الط فولة و  لجنة   :   

ة  ــــــ ول حراس ـــــ ة " المستقبل الر ياضي بالمرسى " ح ـــــإبرام إت فـاقية شراكة بين بلدي ة المرسى و جمعي   (1
 : "عبد العزيز الش تيوي " ياضي  ب الر  المرك  
  ومجعّية   ىخصوص إبرام إتّفاقية شراكة بني بلديّة املرسيف  املكتب البلدي إبداء الرأي  أعضاء  على أنظار    املعروض 

 . " عبد العزيز الّشتيوي" حول حراسة املركب الرايضي " املستقبل الّرايضي ابملرسى" 
 رأي المكتب البلدي 

بعد التداول والنقاش، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على إبرام إتفاقية شراكة بني بلدية املرسى ومجعية  
د  50.000)  األف دينار   مخسونمببلغ قدره  "  عبد العزيز الشتيوي"حلراسة املركب الرايضي    "املستقبل الرايضي ابملرسى"
). 

 . 2022مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة       
 
 

    البلدي   جلس الم   قرار 



 

، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على إبرام إتفاقية شراكة بني بلدية املرسى ومجعية   بعد التداول والنقاش
د  50.000)"مببلغ قدره مخسون ألف دينارا    عبد العزيز الشتيويالرايضي "" حلراسة املركب  املستقبل الرايضي ابملرسى"
.) 

ز  ــــ دراسة مطلب جمعي ة " المستقبل الر ياضي بالمرسى " لتركيز هيكل خفيف بملعب "عبد العزي  (2
 : الش تيوي "لبيع المالبس الر ياضية  

ي  ــــاملستقبل الّرايضة " ــــــمطلب مجعيّ املكتب البلدي إبداء الرأي يف خصوص أعضاء املعروض على أنظار 
 "لبيع املالبس الّرايضية .   عبد العزيز الّشتيوي" لرتكيز هيكل خفيف مبلعب " ابملرسى

 رأي المكتب البلدي 
احلاضرون      البلدي  املكتب  أعضاء  وافق  والنقاش،  التداول  مجعية    مبدئيا  بعد  مطلب  الرايضي  "  على  املستقبل 

 .  " لبيع املالبس الّرايضية عبد العزيز الّشتيويهيكل خفيف مبلعب "  كيزرت املتعّلق ب" ابملرسى
 . 2022مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة   

 

     البلدي   جلس الم   قرار 
"  املستقبل الرايضي ابملرسىمجعية  " تركيز  على مبدئيّا  البلدي احلاضرون لسأعضاء اجمل وافقبعد التداول والنقاش، 

 ل أو الّتفويت ــــــعدم كراء احمل شريطة  " لبيع املالبس الّرايضية   عبد العزيز الّشتيوي مبلعب "  مغازة ذات طابق واحد
 . ملف تقن يتّم عرضه على أنظار جلنة رخص البناء للّدراسة و إبداء الرّأي قبل املوافقة الّنهائّية للخواص و إيداعفيه 

 

تسوية وضعي ة الت وسعة الحاصلة بخصوص المشرب المحاذي لقـاعة كرة الط ائرة " جالل غراب" بمرك ب أرض   3)
   :   الكريمة 
ة الّتوسعة احلاصلة خبصوص  ــــــتسوية وضعيّ خصوص  يف  الرأي    املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء         

 ." مبرّكب أرض الكرميةجالل غراباملشرب احملاذي لقاعة كرة الطّائرة " 
    رأي المكتب البلدي 

على املشرب احملاذي لقاعة كرة الطائرة "   الّتوسعة احلاصلة  أنّه ّت إجراء معاينة خبصوص  رئيس البلديةأفاد السيد       
وابلتّايل إستحالة التسوية    مومي البلدي دون ترخيصامللك العجالل غراب" مبركب أرض الكرمية وثبت أهّنا مّتت على  

 وقد صدر قرار إزالة يف الغرض طبقا للقوانني اجلاري هبا العمل.
على املشرب   الّتوسعة احلاصلةاحلاضرون دراسة مطلب  إشرتط أعضاء املكتب البلدي  بعد التداول والنقاش،  و   

احملاذي لقاعة كرة الطائرة " جالل غراب" بعد إزالة املخالفة ، وعرضه مسّبقا على مصلحة الّشؤون القانونية و املصلحة 
 الفنّية إلبداء الرأي.  

 

من للمنشآت الرايضية  عقود اإلستغالل    مجيع احلاضرون ابملوافاة بنسخ من    أعضاء املكتب البلدي  بكما طال
 . "املستقبل الرايض ابملرسى"طرف مجعية 



                   

 

 . 2022مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة        
     البلدي   جلس الم   قرار 

والنقاش،   التداول  السّيدبعد  تذكري  بعد  إزالة   البلديةرئيس    و  قرار  البلديّة   بصدور  الّشرطة  مصاحل  طرف    من 
على املشرب احملاذي لقاعة كرة الطائرة " جالل غراب" مبركب أرض الكرمية و رفضه الّتام   الّتوسعة احلاصلة  خبصوص

 قّرر ،  احملافظة على امللك العام البلديو مطالبته بتطبيق القانون املتعّلق إبزالة املخالفة و    إلقرتاح تعليق تنفيذ هذا القرار
اجمل ف  دي احلاضرونـ البل   لسأعضاء  النظر  املوضوع  ــــــإرجاء  إستجابة  ،  ي  الّتأكيد على ضرورة  املستقبل "    مجعية  مع 

للمنشآت الرايضية من طرف اجلمعية    بنسخ من مجيع عقود اإلستغاللللمطلب املتعّلق مبوافاة البلديّة  "  الرايضي ابملرسى
. 

 

الت مديد في آجال إستغالل الفضاء الكائن تحت مدارج ملعب "عبد العزيز الش تيوي" لبيع األثاث  ( 4
   : القديم  

الفضاء الكائن حتت  آجال إستغاللخصوص الّتمديد يف املعروض على أنظار املكتب البلدي إبداء الرأي يف            
 " لبيع األاثث القدمي .   عبد العزيز الّشتيويمدارج ملعب "

 رأي المكتب البلدي 
آجال    يف    يوم / الشهر  12ــ  ـــــــمديد بـاحلاضرون على التّ وافق أعضاء املكتب البلدي  بعد التداول والنقاش،             

 .   هر/ الشّ  أاّيم  8عوضا عن " لبيع األاثث القدمي عبد العزيز الّشتيويالفضاء الكائن حتت مدارج ملعب " إستغالل
   .2022عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة مع 

     البلدي   جلس الم   قرار 
آجال إستغالل  يف    يوم / الشهر 12البلدي احلاضرون على الّتمديد بــــــــــ  لسأعضاء اجمل صادقبعد التداول والنقاش،         

 .  هر/ الشّ  أاّيم  8عوضا عن " لبيع األاثث القدمي عبد العزيز الّشتيويالفضاء الكائن حتت مدارج ملعب "
 

    : الر ياضي بالمرسى "لذن بفتح بيت صالة لال عبين أمام حجرات فريق األكابر لجمعي ة " المستقبل  ا ( 5
على أنظار املكتب البلدي إبداء الرأي يف خصوص اإلذن بفتح بيت صالة لاّلعبني أمام حجرات    املعروض            

 ".   املستقبل الّرايضي ابملرسى فريق األكابر جلمعّية " 
 رأي المكتب البلدي 

  25  مجلية قدرها    ساحة مبتركيز هيكل خفيف    علىاحلاضرون  بعد التداول والنقاش، وافق أعضاء املكتب البلدي        
 عبني. بيت صالة لالّ كص  ّتصّ  "املستقبل الرايضي ابملرسى"أمام حجرات فريق األكابر جلمعية   2م

    .2022عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة مع 
 

       البلدي   جلس الم   قرار 



 

  25تركيز هيكل خفيف مبساحة مجلية قدرها     علىاحلاضرون  البلدي    لسبعد التداول والنقاش، وافق أعضاء اجمل        
 ّتّصص كبيت صالة لاّلعبني.  "املستقبل الرايضي ابملرسى"أمام حجرات فريق األكابر جلمعية   2م

 : دراسة مبلغ الت مويل العمومي الس نوي المسند لفـائدة جمعي ة " المستقبل الر ياضي بالمرسى ( 6
لفائدة    أ.د  500خصوص إسناد مبلغ مايل قدره  يف  املكتب البلدي إبداء الرأي    املعروض على أنظار أعضاء

   . كتمويل عمومي سنوي  " املستقبل الّرايضي ابملرسى "مجعية 

    رأي المكتب البلدي 
نوي املسند مويل العمومي السّ التّ التصّرف يف    على أمهية ترشيد املال العمومي وأنّ   رئيس البلديةأّكد السيد            

" خيضع ملبدأ الرّتشيد حسب معايري الشفافّية وحسن التصّرف فيه من حيث  املستقبل الرايضي ابملرسى  " لفائدة مجعية
الّرايضية   الّتجهيزات  بعملّية صيانة  للقيام  املرسى و كذلك  أطفال و شباب مدينة  ابلّرايضة لصاحل  للّنهوض  إستغالله 

يف إسناد الّتمويل    شيدةاحلوكمة الرّ   أإحرتام مبدى ضرورة  اإلطار عل يف هذا  العام    السيد الكاتبكما أّكد  املستغّلة ،  
 .العمومي للجمعيات و إتّباع سياسة التقّشف يف هذا اجملال

 جلمعيـــــــــة  د التداول والنقاش، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على الرتفيع يف املنحة املخّولة ــــــــــــــوبع
  ّصصّتُ   (أد50ا )دينار   ألف   مخسون منها  (  أد 450)  ا ألف دينار   مخسونمببلغ قدره أربعمائة و   "ضي ابملرسى لرايّ ا  " املستقبل
 . بات الرايضيةحلراسة املركّ 
 . 2022مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة        

 البلدي   جلس الم   قرار 
والنقاش،  ــــــــــــــبع التداول  أغلبّية  د  اجملصادقت  على  لسأعضاء  احلاضرون  املخّولة    البلدي  املنحة  يف  الرتفيع 

  ( أد50ا )دينار   ألف  مخسون منها  (  أد450)  ا ألف دينار   مخسون مببلغ قدره أربعمائة و "  ضي ابملرسىلرايّ ا  جلمعيـــــــــة " املستقبل
قابال للّتحيني حبسب ما ستفرزه اإلستشارة املزمع إجراؤها  األخري مع بقاء هذا املبلغ  ،  بات الرايضية حلراسة املركّ  ّصصّتُ 

 ( . أد   20مبلغ إضايف ال يتجاوز قدره عشرون ألف دينارا ) و يف حدوديف خصوص احلراسة 
 

V )  مختلفــــــــــات    :   
 بين بلدي ة المرسى  إطاري ة بالت فـاوض المباشر لنجاز األشغال الط وبوغرافية المختلفة  مشروع إت فـاقية    1)
 :    و ديوان قيس األراضي و المسح العقـاري       

إطاريّة ابلّتفاوض املباشر إلجناز  يف خصوص إبرام إتّفاقّية    البلدي إبداء الرأي  لساجمل  املعروض على أنظار أعضاء         
 امللحق هلذا . وفقا للّنص  بني بلديّة املرسى و ديوان قيس األراضي و املسح العقارياألشغال الّطوبوغرافية املختلفة 

 
 

 

    البلدي   جلس الم   قرار 



                   

 

إطاريّة ابلّتفاوض املباشر إلجناز  إتّفاقّية    على إبرام   صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون  بعد التداول والنقاش ،       
 وفقا للّنص امللحق هلذا .  بني بلديّة املرسى و ديوان قيس األراضي و املسح العقارياألشغال الّطوبوغرافية املختلفة 

 : بالمرسى"   بلدي ة المرسى و جمعي ة "المستقبل الر ياضي   بين   2009مراجعة الت فـاقية المبرمة سنة   )2
   بني   2009اإلتّفاقية املربمة سنة   مراجعةيف خصوص  املكتب البلدي إبداء الرأي املعروض على أنظار أعضاء        

 ". املستقبل الّرايضيبلديّة املرسى و مجعّية "  

 رأي المكتب البلدي 
 

اجمللس البلدي   قّرر أعضاء املكتب البلدي احلاضرون إرجاء النظر يف املوضوع خالل إنعقاد    بعد التداول والنقاش ، 
   . 2022يف دورته العادية الرابعة لسنة 

 البلدي   جلس الم   قرار 
ن بلديّة املرسى  ـــــــــــ بي  2009اإلتّفاقية املربمة سنة  مراجعة  بعد التداول والنقاش ، قّرر أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون        

 ،على أن تتوىّل جلنة الطّفولة و الّشباب  2022قبل مويّف شهر ديسمرب  ابملرسى" و مجعّية "املستقبل الّرايضي 
 و الّرايضة و مصلحة الّرايضة و مصلحة الّشؤون القانونّية و الّنزاعات هذه املراجعة و إعداد مشروع يف الغرض .  

جمعيـ ـــــة " المستقبل الر ياضي      بإستغالل   متعل قة تكوين لجنة خاص ة لدراسة الخالالت و الت جاوزات ال  (3
 : بالمرسى " لمرك ب أرض الكريمة بحضور المجتمع المدني

خصوص تكوين جلنة خاّصة لدراسة اإلخالالت و يف  املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء الرأي       
 " ملرّكب أرض الكرمية حبضور اجملتمع املدين. ابملرسىاملستقبل الّرايضي إبستغالل مجعيّــــــة "  تعّلقةالّتجاوزات امل

 رأي المكتب البلدي 
أعضاء املكتب البلدي احلاضرون إرجاء النظر يف املوضوع خالل إنعقاد  اجمللس   بعد التداول والنقاش ، قّرر  

 . 2022البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة 
 البلدي   جلس الم   قرار 

تكوين جلنة  قّرر أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون  البلدي احلاضرون لسوالنقاش ، قّرر أعضاء اجملبعد التداول 
" ملرّكب أرض املستقبل الّرايضي ابملرسىإبستغالل مجعيّــــــة "   تعّلقةخاّصة لدراسة اإلخالالت و الّتجاوزات امل

 و الّشباب و الّرايضة . تكون متفّرعة عن جلنة الطّفولة  الكرمية حبضور اجملتمع املدين
 

 :   غلق شارع الحبيب بورقيبة أيام اآلحاد : يوم دون سيـ ارات  (4
غلق شارع احلبيب بورقيبة أايم اآلحاد : يوم  خصوص يف  إبداء الرأي املكتب البلدي املعروض على أنظار أعضاء 

 دون سّيارات . 



 

 
  



                   

 

        

  



 

                                                                               الجمهورية التونسية       
 وزارة الداخلية                

 بلدية المرسى                 
 

 ة ــــــ فـاقي ت  ملحق إ
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 أسفلـــــــــــه:   نيبيــــــــن املمضـيـــــ        
 

 مبقتضــى حمضــر اخلاص القائم يف حق امللك البلدي  ،بوراويبلدية املرســى املمةلة ش شــخص رئيســها الســيد معز  (1
ــة  ــيب اجمللس البلدي بتاريخ  2019نوفمرب   04نتخاب رئيس اجمللس البلدي بتاريخ  إجلســــــــ ــة تنصــــــــ   10    وجلســــــــ
 شارع احلرية قصر السعادة املرسى.  01( مقرها 283699T: اجلبائي ، )املعرف2018جويلية 

 

 من جهــة أوىل
 

شركة خفية اإلسم ، جنستيها تونسية، معرفها  ،   ش شخص ممةلها القانوين "اإلبتكار العقاري"و شركة    (2
،  1992 فيفري 24  مصادق عليها من قبل وزارة التجهيز واإلسكان بتاريخ،   T 0042932 الوحيد عدد

) جملد تونس   واثئقها مودعة إبدارة امللكية العقارية بتونس،  34 ابعث عقاري عددصاحبة رخصة تعاطي مهنة 
تونس ، ميثلها هبذا   2078 املرسى 11 جتماعي كائن بنهج عبد احلفيظ املكي عددمقرها اإل(، 349عدد   85

،   1956 ريـــــفيف 25 العقد رئيسها مديرها العام السيد حممود بن احلبيب بن الصادق الرديسي املولود يف
  حي الوفاق املرسى تونس، احلامل لبطاقة تعريف وطنية  48 جنسيته تونسية، القاطن بنهج أميلكار عدد

    .00051804عدد
 من جهة اثنية 
 

 وطئـــــــة الت  
 
 

العقاري اإل"أبرمت بلدية املرسى وشركة         القانوين    "بتكار    07تفاقية شراكة بتاريخ  إيف شخص ممثلها 
موضوعها   22706291حتت عدد  2022  أكتوبر 07لة ابلقباضة املالية ابملرسى بتاريخ مسجّ  2022أكتوبر 

لتزام الطرف األول  إالطرف الثاين إبجناز مشروع صيانة وهتيئة قصر أمحد ابي وحتويله لنزل فاخر مقابل  لتزامإ
 .لنية املشروع إلجناز حديقة وفضاء عمومي للمرتجّ بوضع األرض احملاذية للقصر على ذمّ 

 
 



                   

 

 
خص البناء املنعقدة  اثرهتا صلب جلنة ر إتفاقية املذكورة متت   وجود بعض النقائص صلب اإلوحيث تبنّي     

حتت   2022أكتوبر    28ية بتاريخ  ادر عن املصلحة الفنّ ومبقتضى املكتوب الصّ ،    2022نوفمرب    07بتاريخ  
  توضيحها صلب هذا امللحق.ا تعنّي ممّ   4566عدد 

 
 : رفـان على ما يليفق الط  ت  إ 

 

الشراكة املربمة بينهما تتمثل يف أن الطرف األول يضع على ذمة    تفاقية إح الطرفان أن  يوضّ الفصل األول:    
الشركة قطعة األرض احملاذية للقصر وذلك لتهيئتها كحديقة وفضاء وممر عمومي للمرتجلني مع حفظ حق 

أفريل كما يقع حذف اجلزء اخلاص بتهيئة حمالت املذكور    9املرور لصاحب النزل وزواره على مستوى هنج  
ألصلية وذلك لتعارض صبغة هذه احملالت مع الصبغة اجلديدة للعقار البلدي الذي سوف يتم  تفاقية اابإل

يف املقابل يلتزم الطرف الثاين بتهيئة قصر     .ة تكريسه ابملراجعة القادمة ملثال التهيئة كمنطقة خضراء عمومي
وبعد أخذ رأي املعهد الوطن  أمحد ابي وحتويله لنزل فاخر بعد أخذ مجيع الرتاخيص املسبقة من بلدية املكان  

 للرتاث.  
سناد الرخص  إح الطرفان أن مدة اجناز املشروع حددت بثمانية وأربعني شهرا من اتريخ  يوضّ  : الفصل الثاني

 الالزمة ال من اتريخ امضاء االتفاقية.
وهو يوجد مبنطقة متعددة األنشطة مما   ح الطرفان أن العقار البلدي يبقى ملكا للبلدية يوضّ   الفصل الثالث: 

يسمح فيه البناء طبقا للرتاتيب العمرانية وبعد أخذ رأي املعهد الوطن للرتاث هذا كما ال ميكن أبي حال 
من األحوال توظيف رهون عليه من قبل الشركة )الطرف الثاين( وتتوىل البلدية يف املراجعة القادمة ملثال التهيئة 

 تفاقية.تفاق عليها صلب هذه اإلصبغة اليت وقع اإلالعمرانية إضفاء ال 
يرخص الطرف األول للطرف الثاين بفتح نوافذ وفتوحات جديدة على    ،مبقتضى هذا امللحقالفصل الرابع:  

وحتتفظ    ىل القصرإالنوافذ والشرفات اليت ت غلقها سابقا ملنع املتطفلني من الولوج    العقار البلدي وإعادة فتح
 يف املوافقة على فتح نوافذ وشرفات لبقية األجوار من عدمه حسب ما سوف يفرضه واقع احلال.    البلدية حبقها



 

البناء املنعقدة بتاريخ  يوضّ   الفصل الخامس:  يلتزم    2022نوفمرب    07ح الطرفان أنه تبعا لرأي جلنة رخص 
املوافقة عليه ويقع هتيئته  الطرف الثاين مبقتضى هذا امللحق إبعداد ملف جتزئة يف ممر املرتجلني الذي سيقع  

 واحالته للملك البلدي العام. 
سناد  إشغال الطريق العام عند  إح الطرفان أن الطرف الثاين معفى من خالص معاليم  : يوضّ الفصل السادس 

رخص البناء واهلدم والرتميم طيلة فرتة األشغال وذلك ابلرتخيص له يف وضع مواد البناء واملعدات جبزء من  
 العقار البلدي الذي سوف يقع هتيئته كمنطقة خضراء وفضاء عمومي.

واملسجلة ابلقباضة املالية ابملرسى   2022أكتوبر    06يف  تفاقية األصلية املؤرخة  ن بقية بنود اإلإ:  السابع  الفصل 
 تبقى سارية املفعول.  2022أكتوبر  07بتاريخ 

واملصادقة   دخل حيز النفاذ بعد املصادقة عليهي البلدي و يعرض هذا امللحق على اجمللس    : الثامن الفصل  
 على األمثلة اهلندسية املصاحبة.

 
 

                                                                                      رئيس البلدية                                                                         الشركة          وكيل       
                               )قرأت وقبلت(      

                
 

  



                   

 



 



                   

 

 


