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   البلدي   جلس الجملي لجلسة الم   المحضر   
 2023لسنة    األولى في دورته العاديّــــة  

 2023  مارس   02  الخميس المنعقدة يوم  
 
 

 

 
 

 

اجمللس بقصر البلدية جلسة    احلادية عشرة صباحااعة  على الس    2023مارس    02  اخلميسإنعقدت يوم           
لسنة   األوىل  العادي ة  السيد  2023البلدي يف دورته  بوزيرية  برائسة  البلديةمساعدة    ،   فرايل مسرية  ،    رئيس 

البلديادة أعضاء  والس    ات دوحبضور السي   ا ــــــــــة تطبيقا ملبعد توجيه إستدعاءات كتابي     ،  اآليت ذكرهم  اجمللس 
  ،   ـةاملتعل ق مبجلة اجلماعات احمللي    2018ماي    09 يـــخ فاملـؤر    2018لسنة   29 يقتضيه القانون األساسي عدد

 ووفقا للنص التايل : 
 .  إستدعاء   الموضوع :       

 2023لسنة  األوىل  ـد ، أتشرف إبستدعائكم حلضور جلسة اجمللس البلدي يف دورته العادي ة  ــــــــــــبعــــــــــــــــــــــو         
البلدي11.00)  احلادية عشرة صباحااعة  على الس    2023  مارس  02  اخلميس املزمع عقدها يوم               ،   ةــ ( بقصر 

لعدم إكتمال الن صاب على الساعة الرابعة بعد الزوال    2023  فيفري  28  الاثءالث  لنفس الد ورة ليوم    أتجيل و ذلك  
 . -من جمل ة اجلماعات احمللي ة  220من الفصل  2تطبيقا ملقتضيات الفقرة  -القانوين للحضور

  

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

 رئيسة دائرة  سيدي داود ،                                  

 مستشارة ، رئيسة دائرة املرسى املدينة ،      عائشة املهيــــري  السيدة  -
 مستشار ، رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة ،       السيد رؤوف الشن ويف        -
                   اإلعاقة ، ماعية والشغل وفاقدي السند وحامليمستشار، رئيس جلنة الش ؤون اإلجت   السيد سليم الزلطن  -
 مستشار،    السيد حممد نبيل صاحب الط ابع -
 مستشار،        السيد أمحد ريزا               -
 . مستشارة        السيدة انئلة اهلم امي   -
 



 

 

   :  تغّيب و        

 السي د املعز بوراوي               رئيس البلدي ة ،  -
 ،   املساعدة األوىل لرئيس البلدية      اآلنسة مىن خالص            - 
و متابعة   مساعد رئيس البلدي ة، رئيس جلنة الش ؤون املالي ة و اإلقتصادي ة        السيد إلياس كشك         -    

   ،التصر ف
                             مساعدة رئيس البلدية ،     السيدة لطيفة الت اجوري          -

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

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

 والتعاون الال مركزي،    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 العي اشي -

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

 ف بلجنة األشغال والتهيئة العمرانية ، مستشار، مكل   السيد حمم د الطيب املهريي       -
     ، رئيسة جلنة اإلعالم و الت واصل و الت قييم ،مستشارة    لسيدة هاجر مطري            ا -
   مستشار،             خالد شيبوب السيد  -
 مستشار ،               السيد عياض الزهار -

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

 ، مستشار السيد أي وب بن احلاج           -
 ، آلنسة راقية الغريب               مستشارة ا -
 مستشار ،      جاين بوعزيزالسيد حممد الت ي -

    . مستشارة  السيدة سهام عز الد ين          -
 

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

 السي دة هاجر بوحديبة ، كاهية مدير العمران .   •

 



                    

 

ة فرايل مسرية السيدها تاليت إفتتح 2023يف دورته العادي ة األوىل لسنة  اجمللس البلديإنعقدت جلسة             
. و اإلدارة   اجمللس البلديجبميع احلاضرين مـــــــــــن أعضــــــــــــاء  ة ُمــــــــرحب   ، لبلديةا مساعدة رئيس بوزيري  

 

تول              املسائل   البلديةرئيس  مساعدة    بوزيرية فرايل مسرية  السيدها  تإفتتح  ـــــ تإثر ذلك ،  إستعراض 
 : داول فيها للت   البلدي لساجملو السادة أعضاء  ت االسيد ةدول أعمال اجللسة داعيــــاملعروضة جب

 

 

I)  لجنة الّشؤون المالّية واإلقتصادّية ومتابعة التصّرف   :   
 

 . 2022املصادقة عىل تنفيح موارد ونفقات مزيانية س نة   (1

 .  2023املصادقة عىل تنفيح موارد ونفقات مزيانية س نة   (2

أ كشاك خمّصصة لتعاطي   (3 الرتفيع يف معلوم الإشغال الوقيت للمكل العمويم البدلي املتعلّق برتكزي 

 أ نشطة جتارية خمتلفة. 

 . ابلرتاض   " أ وريدو   "   فسخ عقد مع رشكة    (4
بتاكر العقاري " لكراء مآ وي س ّيارات .    (5  الرّتخيص لرشكة " الإ

II(     الّشؤون اإلجتماعّية والّشغل وفـاقدي الّسند وحاملي اإلعاقة لجنة   :   
بن اجلزار  بن مخيّس  مس الس يد سفيان  ابإ تسوية وضعية كشك   (1 البحر  مبنطقة  الصحراوي الاكئن بهنج اإ

 ال زرق. 

   . مس زوجته ابإ   بن مبارك تغيري اإمس صاحب رخصة الكشك الاكئن بربج احلويك املرحوم معز   (2

 املهندسني مبنطقة البحر ال زرق.   مرشوع هتيئة حديقة حّ  (3

س ناد رخصة مومسّية لإس تغالل مآ وى س يارات السوق البدلي لفائدة الس ّيد الّصادق الّشايب.    (4  اإ

لفائدة     (5 الّزهور  النّبااتت و  لبيع  شغال وقيت للمكل العمويم البدلي لرتكزي كشك  اإ س ناد رخصة  اإ

 .   ضامر الس ّيدة يرسى  
 

III(    لجنة الّشؤون اإلدارّية وإسداء الخدمات والّتعاون الالّمركزي  : 
طريق    (1 عن  املراد سد شغورها  اخلطط  ونوعية  عدد  مناظرة   قرار ضبط  ابمللفات    داخلية   فتح  للرتقية 

نتداب مترصف يف ال رش يف ابلسكل املشرتك ملترصيف ال رش يف بعنوان س نة     2023ومناظرة خارجية لإ

 لفائدة بدلية املرىس. 

 تسوية وضعية الس يدة نزهية بلحاج.  (2

 

 

 



 

 

 

 

IV  ) ّة ـــ ؤون العقـاريّ لجنة الش    : 
بنة املرحوم  ق الرايض لفائدة الس يدة أ مال الرش   بهنج المين ، حّ تسوية الوضعية العقارية للعقار الاكئن   (1  اإ

  . ق محمد بن أ محد الرش 
حدااثت املقامة من طرف رشكة "أ وليس هايرب للتوزيع  (2  Ulysse  "   تسوية الوضعية العقارية لالإ

Hyper Distribution    "  الرايض ابلطريق العام املرىس . 

V  : لجنة الّديمقراطية الّتشاركية والحوكمة المفتوحة) 
قرتاح تبّّن تنظمي مناظرة أ فاكر مجعياتية ومواطنية مّرة يف الس نة. 1  ( اإ

عامتد أ لية املزيانية التشاركية. 2 عادة اإ  ( اإ

 ".  go  we( مرشع حوميت "  3

رساء " ال اكدمية البدلية للمجمتع املدين  4  ابملرىس". ( مرشوع اإ

 ( مرشوع الفضاء الثقايف ابدلائرة البدلية س يدي داود. 5

 ( هتيئة ادلائرة البدلية والسوق البدلي بس يدي داود. 6

VI ) : لجنة الطّفولة والّشباب والّرياضة 
تّفاقية الترّصف يف أ رض الكرمية مع مجعّية" املس تقبل الرايض ابملرىس"   (1    الإعالم بتقّدم مراجعة اإ

 .   و توسعة كشك(   Padelو تسوية وضعّية الإنشاءات ال خرية ) مالعب الـــ  

تفاقية مع مجعية" املس تقبل الّرايض ابملرىس الّرايضة للجميع".  (2  اإ

عامتد نوعّية اخلرسانة   (3 جنازهم اإ     .  اخلفيفة ك رضّية مللعيب ّح مقرت و الّطابق املربمج اإ

VII  ) : لجنة األشغال والّتهيئة العمرانّية 
 مواصةل جتميع نقاط دواعي مراجعة مثال الّّتيئة العمرانية لبدلية املرىس.  ➢
IIX ) : مختلفـات 
ال مم   ➢ برانمج  و  املرىس  بدليّة  بني  تّفاق  اإ بروتوكول  عىل  " املصادقة   UNOاملتّحدة 

HABITAT "   . 

 
 

 



                  

I)   : لجنة الّشؤون المالّية واإلقتصادّية ومتابعة التصّرف 

 :   2022ة سنة  ــالمصادقة على تنقيح موارد ونفقـات ميزانيّ  (1
قبضا وصرفا على مستوى العنوان األول والثاين طبقا للجداول  2022على تنقيح موارد ونفقات ميزانية سنة    املوافقة  البلدي  املكتباملعروض على أنظار أعضاء            
 التالية:  

 : مفص لة كما يليد   207.063,887 بتنقيح قدره  أيد  41.708.600,777 إىل د 41.501.536,890 منابلزايدة   2022 ح موارد ميزانيةتنق   :  الفصل األّول 

 الوحدة بالدينار 

 التقديرات النهائية  بالّزيادة التقديرات المصادق عليها الموارد المشمولة بالتنقيح  §§ § ف  ص ج  الباب ع

 25.464.748,000  25.464.748,000 موارد العنوان األول       1

الجزء الثالث الصنف السابعموارد السنة  02 02 07001 7 3 0 2  996.800,000   996.800,000 

موارد السنة الجزء الثالث الصنف الثامن  00 01 08001 8 3 0 2

 مدخرات وموارد مختلفة
8.349.061,425  8.349.061,425 

موارد السنة الجزء الثالث الصنف الثامن  00 02 08001 8 3 0 2

 مدخرات وموارد مختلفة
2.768.136,344   2.768.136,344 

الجججزء          الجثججا ج   الجعجنجوان  مجوارد  مجججمجوعو 

 الثال  والجزء الرابع 
14.863.997,769  14.863.997,769 

 1.120.788,050 59.769,787 1.061.018,263 اإلعتمادات المحالة الجزء الخامس        

 259.066,958 100,.147.294 111.772,858  اإلعتمادات المحالة الجزء السادس       

مجموع الجزء الخامس والجزء السادس         

 اإلعتمادات المحالة 
1.172.791,121 207.063,887 1.379.855,008 

 16.243.852,777 207.063,887 16.036.788,890 مجموع موارد العنوان الثا          

 41.708.600,777 207.063,887 41.501.536,890 مجموع موارد البلدية        

 

 



 

 

 الفصل  2  : تنق  ح تقديرات نفقات ميزانية سنة 2022  ابلزايدة من  41.501.536,890 د إىل  41.708.600,777 د  أي بتنقيح قدره 207.063,887 د مبينة كما يلي : 

 الوحدة بالدينار 
 

 

التقديرات المصادق  الموارد المشمولة بالتنقيح  §§ § ف  ص ج  الباب ع

 عليها

بالّزيادة   مبلغ التنقيح  التقديرات النهائية  

 دفعا دفعا دفعا

 24.039.690,000  24.039.690,000  فقات العنوان األول        1

مجموع  فقات العنوان الثا   الجزء الثالث         

 والرابع 

16.289.055,769  16.289.055,769 

     فقات الجزء الخامس اإلعتمادات المحالة        

 32.335,099 32.335,099  مشاريع ذات صبغة ثقافية   001 0001 11006  11 90 2

 27.434,688 27.434,688  مشاريع ذات صبغة بيئية   001 0001 11009  11 90 2

           

مجموع  فقات الجزء الخامسو اإلعتمادات         

 المحالة  

1.061.018,263 59.769,787 1.120.788,050 

     فقات الجزء السادس اإلعتمادات المحالة         
 

                                        

 

التقديرات المصادق  الموارد المشمولة بالتنقيح  §§ § ف  ص ج  الباب ع

 عليها

 التقديرات النهائية  مبلغ التنقيح 

 دفعا دفعا دفعا

 -----------  -----------  -----------  السفر واإلقامة   002 0001 12002 12  91 2

 -----------  -----------  -----------  معدات ولوازم  003 0001 12002 12  91 2

 231.363,208 147.294,100 84.069,108 الخدمات الخارجية   004 0001 12002 12  91 2

 259.066,958 147.294,100 111.772,858 مجموع  فقات الجزء السادس        

 1.379.855,008 207.063,887 1.172.791,121 مجموع  فقات الجزء الخامس والسادس         

 17.668.910,777 207.063,887 17.461.846,890 مجموع  فقات العنوان الثا           

        41.501.536,890 207.063,887 41.708.600,777 



                  
 

 

 رأي المكتب   البلدي 
 

قبضا وصرفا على مستوى العنوان األول والثاين طبقا   2022تنقيح موارد ونفقات ميزانية سنة    علىاحلاضرون  بعد التداول والنقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي
 :   للجداول التالية

 : مفص لة كما يليد   207.063,887 بتنقيح قدره أيد  41.708.600,777 إىل د 41.501.536,890 منابلزايدة   2022 ح موارد ميزانيةتنق   :  الفصل األّول 

بالدينار الوحدة   
 

 التقديرات النهائية  بالّزيادة التقديرات المصادق عليها الموارد المشمولة بالتنقيح  §§ § ف  ص ج  الباب ع
 25.464.748,000  25.464.748,000 موارد العنوان األول       1

 996.800,000   996.800,000 موارد السنة الجزء الثالث الصنف السابع 02 02 07001 7 3 0 2

موارد السنة الجزء الثالث الصنف الثامن  00 01 08001 8 3 0 2

 مدخرات وموارد مختلفة
8.349.061,425  8.349.061,425 

موارد السنة الجزء الثالث الصنف الثامن  00 02 08001 8 3 0 2

 مدخرات وموارد مختلفة
2.768.136,344   2.768.136,344 

الجججزء          الجثججا ج   الجعجنجوان  مجوارد  مجججمجوعو 

 الثال  والجزء الرابع 
14.863.997,769  14.863.997,769 

 1.120.788,050 59.769,787 1.061.018,263 اإلعتمادات المحالة الجزء الخامس        

 259.066,958 100,.147.294 111.772,858  اإلعتمادات المحالة الجزء السادس       

مجموع الجزء الخامس والجزء السادس         

 اإلعتمادات المحالة 
1.172.791,121 207.063,887 1.379.855,008 

 16.243.852,777 207.063,887 16.036.788,890 مجموع موارد العنوان الثا          

 41.708.600,777 207.063,887 41.501.536,890 مجموع موارد البلدية        
 

 

 

   

 



 

 

 الفصل  2  : تنق  ح تقديرات نفقات ميزانية سنة 2022  ابلزايدة من  41.501.536,890 د إىل  41.708.600,777 د  أي بتنقيح قدره 207.063,887 د مبينة كما يلي : 

 الوحدة بالدينار 
 

 

التقديرات المصادق  الموارد المشمولة بالتنقيح  §§ § ف  ص ج  الباب ع

 عليها

بالّزيادة   مبلغ التنقيح  التقديرات النهائية  

 دفعا دفعا دفعا

 24.039.690,000  24.039.690,000  فقات العنوان األول        1

مجموع  فقات العنوان الثا   الجزء الثالث         

 والرابع 

16.289.055,769  16.289.055,769 

     فقات الجزء الخامس اإلعتمادات المحالة        

 32.335,099 32.335,099  مشاريع ذات صبغة ثقافية   001 0001 11006  11 90 2

 27.434,688 27.434,688  مشاريع ذات صبغة بيئية   001 0001 11009  11 90 2

           

مجموع  فقات الجزء الخامسو اإلعتمادات         

 المحالة  

1.061.018,263 59.769,787 1.120.788,050 

     فقات الجزء السادس اإلعتمادات المحالة         
 

 . 2023مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية األوىل لسنة                                    
 

التقديرات المصادق  الموارد المشمولة بالتنقيح  §§ § ف  ص ج  الباب ع

 عليها

 التقديرات النهائية  مبلغ التنقيح 

 دفعا دفعا دفعا

 -----------  -----------  -----------  السفر واإلقامة   002 0001 12002 12  91 2

 -----------  -----------  -----------  معدات ولوازم  003 0001 12002 12  91 2

 231.363,208 147.294,100 84.069,108 الخدمات الخارجية   004 0001 12002 12  91 2

 259.066,958 147.294,100 111.772,858 مجموع  فقات الجزء السادس        

 1.379.855,008 207.063,887 1.172.791,121 مجموع  فقات الجزء الخامس والسادس         

 17.668.910,777 207.063,887 17.461.846,890 مجموع  فقات العنوان الثا           

        41.501.536,890 207.063,887 41.708.600,777 



                  
 قرار المجلس البلدي  

 

قبضا وصرفا على مستوى العنوان األول والثاين طبقا   2022تنقيح موارد ونفقات ميزانية سنة    علىاحلاضرون  البلدي اجمللسأعضاء  صادقبعد التداول والنقاش ، 
 :   للجداول التالية

 : مفص لة كما يليد   207.063,887 بتنقيح قدره أيد  41.708.600,777 إىل د 41.501.536,890 منابلزايدة   2022 ح موارد ميزانيةتنق   :  الفصل األّول 

 الوحدة بالدينار 
 

 التقديرات النهائية  بالّزيادة التقديرات المصادق عليها الموارد المشمولة بالتنقيح  §§ § ف  ص ج  الباب ع

 25.464.748,000  25.464.748,000 موارد العنوان األول       1

 996.800,000   996.800,000 موارد السنة الجزء الثالث الصنف السابع 02 02 07001 7 3 0 2

موارد السنة الجزء الثالث الصنف الثامن  00 01 08001 8 3 0 2

مختلفةمدخرات وموارد   
8.349.061,425  8.349.061,425 

موارد السنة الجزء الثالث الصنف الثامن  00 02 08001 8 3 0 2

 مدخرات وموارد مختلفة
2.768.136,344   2.768.136,344 

الجججزء          الجثججا ج   الجعجنجوان  مجوارد  مجججمجوعو 

 الثال  والجزء الرابع 
14.863.997,769  14.863.997,769 

 1.120.788,050 59.769,787 1.061.018,263 اإلعتمادات المحالة الجزء الخامس        

 259.066,958 100,.147.294 111.772,858  اإلعتمادات المحالة الجزء السادس       

مجموع الجزء الخامس والجزء السادس         

 اإلعتمادات المحالة 
1.172.791,121 207.063,887 1.379.855,008 

 16.243.852,777 207.063,887 16.036.788,890 مجموع موارد العنوان الثا          

 41.708.600,777 207.063,887 41.501.536,890 مجموع موارد البلدية        
 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 الفصل  2  : تنق  ح تقديرات نفقات ميزانية سنة 2022  ابلزايدة من  41.501.536,890 د إىل  41.708.600,777 د  أي بتنقيح قدره 207.063,887 د مبينة كما يلي : 

 الوحدة بالدينار 
 

 

التقديرات المصادق  الموارد المشمولة بالتنقيح  §§ § ف  ص ج  الباب ع

 عليها

بالّزيادة   مبلغ التنقيح  التقديرات النهائية  

 دفعا دفعا دفعا

 24.039.690,000  24.039.690,000  فقات العنوان األول        1

مجموع  فقات العنوان الثا   الجزء الثالث         

 والرابع 

16.289.055,769  16.289.055,769 

     فقات الجزء الخامس اإلعتمادات المحالة        

 32.335,099 32.335,099  مشاريع ذات صبغة ثقافية   001 0001 11006  11 90 2

 27.434,688 27.434,688  مشاريع ذات صبغة بيئية   001 0001 11009  11 90 2

           

مجموع  فقات الجزء الخامسو اإلعتمادات         

 المحالة  

1.061.018,263 59.769,787 1.120.788,050 

     فقات الجزء السادس اإلعتمادات المحالة         
 

اذ اإلجراءات الال زمة يف الغرض                                                     . وفو ض اجمللس لرئيسه إّت 

 

التقديرات المصادق  الموارد المشمولة بالتنقيح  §§ § ف  ص ج  الباب ع

 عليها

 التقديرات النهائية  مبلغ التنقيح 

 دفعا دفعا دفعا

 -----------  -----------  -----------  السفر واإلقامة   002 0001 12002 12  91 2

 -----------  -----------  -----------  معدات ولوازم  003 0001 12002 12  91 2

 231.363,208 147.294,100 84.069,108 الخدمات الخارجية   004 0001 12002 12  91 2

 259.066,958 147.294,100 111.772,858 مجموع  فقات الجزء السادس        

 1.379.855,008 207.063,887 1.172.791,121 مجموع  فقات الجزء الخامس والسادس         

 17.668.910,777 207.063,887 17.461.846,890 مجموع  فقات العنوان الثا           

        41.501.536,890 207.063,887 41.708.600,777 



                  
 
 :   2023المصادقة على تنقيح موارد ونفقـات ميزانّية سنة   (2

قبضا وصرفا على مستوى العنوان األول والثاين طبقا للجداول  2023على تنقيح موارد ونفقات ميزانية سنة    املوافقة  البلدي  املكتباملعروض على أنظار أعضاء         
 التالية:  

 : مفص لة كما يليد   162.990,970 بتنقيح قدره  أيد  47.251.735,879 ىلإ 47.088.744,909  منابلزايدة  2023 ح موارد ميزانيةتنق     :  الفصل األّول 

بالدينار الوحدة   

 التقديرات النهائية  بالزيادة التقديرات المصادق عليها الموارد المشمولة بالتنقيح  §§ § ف  ص ج  الباب ع

 28.252.225,000  28.252.225,000 موارد العنوان األول       1

    موارد السنة الجزء الثالث الصنف السابع / / 07001 7 3 0 2

السنة الجزء الثالث الصنف الثامن موارد  / / 08001 8 3 0 2

 مدخرات وموارد مختلفة

14.667.000,000 162.990,970 14.829.990,970 

 2.825.000,000  2.825.000,000 موارد السنة الجزء الرابع )قروض(  / / 09001 9 4 0 2

الجججزء          الجثججا ج   الجعجنجوان  مجوراد  و  مجججمجوع 

 الثالث والجزء الرابع 

17.492.000,000 162.990,970 17.654.990,970 

 1.085.452,952  1.085.452,952 اإلعتمادات المحالة الجزء الخامس        

مجموع موارد العنوان الثا   الجزء        

 الخامس اإلعتمادات المحالة 

21.085.452,95   1.085.452,952 

 259.066,958  259.066,958 مجموع موارد الجزء السادس         

 18.999.510,879 162.990,970 18.836.519,909 مجموع موارد العنوان الثا          

 47.251.735,879 162.990,970 47.088.744,909 مجموع موارد ميزا ية البلدية        

 



 

 

  

 : مفص لة كما يليد  162.990,970  بتنقيح قدره أيد  47.251.735,879 ىل إ 47.088.744,909 منابلزايدة   2023 ميزانيةنفقات ح  تنق   :  اني  الثّـ الفصل  
 

 الوحدة بالدينار 

 

 التقديرات النهائية  بالزيادة التقديرات المصادق عليها الموارد المشمولة بالتنقيح  §§ § ف  ص ج  الباب ع

 دفعا   دفعا   دفعا  

 27.433.995,000  27.433.995,000  فقات العنوان األول        1

 512.990,970 162.990,970 350.000,000 إقتناء معدات وتجهيزات أخرى   001 0004 06603 - 3 00 2

جملة  فقات العنوان الثا   الجزء        

 الثالثو 

17.560.230,000 162.990,970 17.723.220,970 

 750.000,000  750.000,000  فقات العنوان الثا   الجزء الرابع        

 18.473.220,970 162.990,970 18.310.230,000 جملة  فقات الجزء الثالث والرابع        

 فقات الجزء الخامس اإلعتمادات        

 المحالة 
1.085.452,951  1.085.452,951 

مجموع  فقات اإلعتمادات المحالة الجزء        

 السادس  
259.066,958  259.066,958 

 19.817.740,879 162.990,970 19.654.749,909 مجموع  فقات العنوان الثا           

 47.251.735,879 162.990,970 47.088.744,909 مجموع  فقات الميزا ية        
 

 

 ر أي    المكتب    البلدي 
قبضا وصرفا على مستوى العنوان األول والثاين  2023تنقيح موارد ونفقات ميزانية سنة  على    احلاضرون  بعد التداول والنقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي

 طبقا للجداول التالية:  
 
 
 

 : مفص لة كما يليد   162.990,970 بتنقيح قدره  أيد  47.251.735,879 ىلإ 47.088.744,909  منابلزايدة  2023 ح موارد ميزانيةتنق     :  الفصل األّول 
 



                  
 الوحدة بالدينار 
 

 التقديرات النهائية  بالزيادة  التقديرات المصادق عليها  الموارد المشمولة بالتنقيح  §§ § ف ص ج  الباب  ع 
 28.252.225,000  28.252.225,000 موارد العنوان األول        1

    موارد السنة الجزء الثالث الصنف السابع  /  /  07001 7 3 0 2

الثامن  موارد السنة الجزء الثالث الصنف  /  /  08001 8 3 0 2

 مدخرات وموارد مختلفة 

14.667.000,000 162.990,970 14.829.990,970 

 2.825.000,000  2.825.000,000 موارد السنة الجزء الرابع )قروض( /  /  09001 9 4 0 2

مجموع و موراد العنوان الثجا   الجزء الثجالجث         

 والجزء الرابع 

17.492.000,000 162.990,970 17.654.990,970 

 1.085.452,952  1.085.452,952 اإلعتمادات المحالة الجزء الخامس         

مجموع موارد العنوان الثا   الجزء الخامس         

 اإلعتمادات المحالة  

1.085.452,952  1.085.452,952 

 259.066,958  259.066,958 مجموع موارد الجزء السادس         

 18.999.510,879 162.990,970 18.836.519,909 مجموع موارد العنوان الثا           

 47.251.735,879 162.990,970 47.088.744,909 مجموع موارد ميزا ية البلدية         

 الفصل  الثّـاني    : تنق  ح  نفقات ميزانية 2023 ابلزايدة  من 47.088.744,909 إىل  47.251.735,879 د أي بتنقيح قدره  162.990,970 د مفص لة كما يلي :
 الوحدة بالدينار 
 

 التقديرات النهائية  بالزيادة  التقديرات المصادق عليها  الموارد المشمولة بالتنقيح  §§ § ف ص ج  الباب  ع 

 دفعا   دفعا   دفعا  

 27.433.995,000  27.433.995,000  فقات العنوان األول         1

 512.990,970 162.990,970 350.000,000 إقتناء معدات وتجهيزات أخرى   001 0004 06603 - 3 00 2

 17.723.220,970 162.990,970 17.560.230,000 جملة  فقات العنوان الثا   الجزء الثالثو        

 750.000,000  750.000,000  فقات العنوان الثا   الجزء الرابع        

 18.473.220,970 162.990,970 18.310.230,000 جملة  فقات الجزء الثالث والرابع         

 1.085.452,951  1.085.452,951  فقات الجزء الخامس اإلعتمادات المحالة         

مجموع  فقات اإلعتمادات المحالة الجزء         

 السادس  

259.066,958  259.066,958 

 19.817.740,879 162.990,970 19.654.749,909 مجموع  فقات العنوان الثا          

 47.251.735,879 162.990,970 47.088.744,909 مجموع  فقات الميزا ية        

 

 . 2023مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية األوىل لسنة                                       



 

 

 قرار المجلس البلدي  
قبضا وصرفا على مستوى العنوان األول والثاين  2023تنقيح موارد ونفقات ميزانية سنة  البلدي احلاضرون على    اجمللسأعضاء    صادقبعد التداول والنقاش ،  

 طبقا للجداول التالية:  
 : مفص لة كما يليد   162.990,970 بتنقيح قدره  أيد  47.251.735,879 ىلإ 47.088.744,909  منابلزايدة  2023 ح موارد ميزانيةتنق     :  الفصل األّول 

 الوحدة بالدينار 

 

المشمولة بالتنقيح الموارد  §§ § ف  ص ج  الباب ع  التقديرات النهائية  بالزيادة التقديرات المصادق عليها 

 28.252.225,000  28.252.225,000 موارد العنوان األول       1

    موارد السنة الجزء الثالث الصنف السابع / / 07001 7 3 0 2

موارد السنة الجزء الثالث الصنف الثامن  / / 08001 8 3 0 2

 مدخرات وموارد مختلفة

14.667.000,000 162.990,970 14.829.990,970 

 2.825.000,000  2.825.000,000 موارد السنة الجزء الرابع )قروض(  / / 09001 9 4 0 2

الجججزء          الجثججا ج   الجعجنجوان  مجوراد  و  مجججمجوع 

 الثالث والجزء الرابع 

17.492.000,000 162.990,970 17.654.990,970 

 1.085.452,952  1.085.452,952 اإلعتمادات المحالة الجزء الخامس        

مجموع موارد العنوان الثا   الجزء        

 الخامس اإلعتمادات المحالة 

1.085.452,952  1.085.452,952 

 259.066,958  259.066,958 مجموع موارد الجزء السادس         

 18.999.510,879 162.990,970 18.836.519,909 مجموع موارد العنوان الثا          

 47.251.735,879 162.990,970 47.088.744,909 مجموع موارد ميزا ية البلدية        

 
 
 
 
 
 



                  
 

 الفصل  الثّـاني    : تنق  ح  نفقات ميزانية 2023 ابلزايدة  من 47.088.744,909 إىل  47.251.735,879 د أي بتنقيح قدره  162.990,970 د مفص لة كما يلي :
 

 الوحدة بالدينار 

 

 التقديرات النهائية  بالزيادة التقديرات المصادق عليها الموارد المشمولة بالتنقيح  §§ § ف  ص ج  الباب ع

 دفعا   دفعا   دفعا  

 27.433.995,000  27.433.995,000  فقات العنوان األول        1

 512.990,970 162.990,970 350.000,000 إقتناء معدات وتجهيزات أخرى   001 0004 06603 - 3 00 2

جملة  فقات العنوان الثا   الجزء        

 الثالثو 

17.560.230,000 162.990,970 17.723.220,970 

 750.000,000  750.000,000  فقات العنوان الثا   الجزء الرابع        

  18.473.220,970 162.990,970 18.310.230,000 جملة  فقات الجزء الثالث والرابع        

 فقات الجزء الخامس اإلعتمادات        

 المحالة 
1.085.452,951  1.085.452,951 

مجموع  فقات اإلعتمادات المحالة الجزء        

 السادس  
259.066,958  259.066,958 

 19.817.740,879 162.990,970 19.654.749,909 مجموع  فقات العنوان الثا           

 47.251.735,879 162.990,970 47.088.744,909 مجموع  فقات الميزا ية        
 

 على الن حو الت ايل : 2023مبيزاني ة البلدي ة لسنة  2022صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على إدراج فواضل ميزاني ة البلدي ة لسنة  كما                 

 ..259,9337.604 املبلغ : : 01الفقرة  08001الفصل  *

 موارد الس نة : ✓
 ..711,0577.225 املبلغ : : 02الفقرة  08001الفصل  *

اذ اإلجراءات الال زمة يف الغرض                                             . وفو ض اجمللس لرئيسه إّت 
 



 

 

اإلشغال الوقتي للملك العمومي البلدي المتعّلق بتركيز أكشاك مخّصصة  الترفيع في معلوم   (3
 :  ة مختلفة ـــلتعاطي أنشطة تجاريّ 

أنظار على  البلدي    أعضاء  املعروض  على  املكتب  للملك املوافقة  الوقيت  اإلشغال  معلوم  يف  الرتفيع 
 ايل :  حو الت  خمتلفة على الن  ة العمومي البلدي املتعلق برتكيز أكشاك خمص صة لتعاطي أنشطة جتاري  

  ،    رسى املدينةاملوذلك بدائرة    املرت املربع يف اليوم  عن  مي  300يف الشهر عوضا عن    د  1.500*  
 بعد عفى من هذا اإلجراء املتمتعون برتاخيص اإلشغال الوقيت والل ذين مل يفو توا فيها إىل الغري ابلبيع أو ابلكراء  ويُ 

 . اإلجتماعيةالتثب ت من وضعيتهم 
 رأي المكتب البلدي 

معلوم اإلشغال الوقيت  على الرتفيع يف    احلاضرون  ، وافق أعضاء املكتب البلدي  بعد التداول والنقاش
 للملك العمومي البلدي املتعلق برتكيز أكشاك خمص صة لتعاطي أنشطة جتارية خمتلفة على النحو التايل :  

ذلك بدائرة املرسى املدينة،     و   املرت املربع يف اليوم   عن   مي  300يف الشهر عوضا عن    د   1.500*  
 بعد    اإلشغال الوقيت والذين مل يفو توا فيها إىل الغري ابلبيع أو ابلكراء عون برتاخيص  من هذا اإلجراء املتمت    عفىويُ 

 التثب ت من وضعيتهم اإلجتماعية. 
 .2023ة األوىل لسنة مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادي     

 قرار المجلس البلدي  
معلوم اإلشغال الوقيت بعد التداول والنقاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على الرتفيع يف  

 للملك العمومي البلدي املتعلق برتكيز أكشاك خمص صة لتعاطي أنشطة جتارية خمتلفة على النحو التايل :  
ئرة املرسى املدينة،   و ذلك بدا  املرت املربع يف اليوم   عن   مي  300يف الشهر عوضا عن    د   1.500*  

 بعد    من هذا اإلجراء املتمت عون برتاخيص اإلشغال الوقيت والذين مل يفو توا فيها إىل الغري ابلبيع أو ابلكراء   ويُعفى
 التثب ت من وضعيتهم اإلجتماعية. 

 :   راضي بالتّ "  أوريدو    " فسخ عقد مع شركة   ( 4
 ح  ــتفت 2م49" تونس املتعل قة إبستغالل مساحة قدرها   Ooredooتبعا لإلتفاقية املربمة مع شركة "        

 درهـــــمببلغ ق (Monopode palmier) و الــــــعلى شارع فرحات حشاد قصد تركيز حمطة قاعدية للهاتف اجل
 . مت خالصه   أ.د 25

صورة إعتزامه احلصول على رخصة بناء   يفاء ما متث له احملطة من ضرر  ملالكني األجوار جر  اأحد    إلعرتاض  و
وردت   2023فيفري    14بتاريخ    و ،    لاقبل بداية الرتكيز متت مراسلة الشركة املذكورة قصد إيقاف األشغ

 مراسلة من الشركة تتعل ق إبعتزامها فسخ اإلتفاقية .  على البلدية
 



                  
اضي . املذكورة  املكتب البلدي املوافقة على فسخ اإلتفاقية املعروض على أنظار أعضاء  و            ابلرت 

 رأي المكتب البلدي 
، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على فسخ اإلتفاقية املربمة مع شركة    بعد التداول والنقاش

"Ooredoo     معد ة  تفتـــــــح على شارع فرحات حشاد    2م49" تونس املتعل قة إبستغالل مساحة قدرها 
 . (Monopode palmier) رتكيز حمطة قاعدية للهاتف اجلو الل

 .2023ة األوىل لسنة مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادي      
 قرار المجلس البلدي  

والنقاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على فسخ اإلتفاقية املربمة مع شركة  بعد التداول  
"Ooredoo     تفتـــــــح على شارع فرحات حشاد معد ة    2م49" تونس املتعل قة إبستغالل مساحة قدرها

 . (Monopode palmier) لرتكيز حمطة قاعدية للهاتف اجلو ال
 :     الّترخيص لشركة " اإلبتكار العقـاري " لكراء مآوي سيّـارات    ( 5
تنفيذ مشروع ترميم " قصر أمحد ابي" املصن ف و الذ ي يندرج يف سياسة البلدي ة حلماية املعامل يف إطار       

 الت ارخيية و األثري ة مبدينة املرسى . 
ميم و حيث رخ صت البلدي ة لشركة " اإلبتكار العقاري" يف ت     رميم القصر املذكور ، و حيث أن  عملي ة الرت 

) دون إعتبار متنع الش ركة فني ا من توفري مآوي سي ارات حتت أرضي ة جملاهبة الن قص يف توفري مآوي سي ارات  
 . األرض الت ابعة للبلدي ة( 

يف تسهيل حركة املرور و حيث يتوج ب على الش ركة سداد الن قض يف املآوي املذكورة دون أن يساعد ذلك      
 د دخوله حي ز اإلستغالل . نو إستقبال السي ارات الوافدة على املشروع اجلديد ع

مأوى سي ارة مبأوى األمحدي خمص صة    40املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املوافقة على كراء عدد     
فيع   13ألف دينارا )  إلمتصاص الن قص احلاصل يف مآوي السي ارات مببلغ قدره ثالثة عشرة   أ.د( قابل للرت 

 حسب تقديرات املصلحة اإلقتصادي ة ، و ذلك بداية من دخول املشروع حي ز اإلستغالل . 
 

 قرار المجلس البلدي  
 

مأوى سي ارة مبأوى    40كراء عدد    أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على  وافقبعد التداول والنقاش ،       
  13األمحدي خمص صة إلمتصاص الن قص احلاصل يف مآوي السي ارات مببلغ قدره ثالثة عشرة ألف دينارا )  

فيع حسب تقديرات املصلحة اإلقتصادي ة ، و ذلك بداية من دخول املشروع حي ز اإلستغالل   و أ.د( قابل للرت 
 . عند إسناد رخصة البناء للش ركة  رات إعتماد ذلك إبحتساب الن قص احلاصل يف مآوي السي ا

 



 

 

(II    ة ــــــ ند وحاملي اإلعاق غل وفـاقدي السّ والشّ   ةاإلجتماعيّ ؤون  الشّ لجنة   :   

  حراوي الكائن بنهج إبن الجزار الصّ بن خمّيس  يد سفيان  السّ سم  إ ب ة كشك  تسوية وضعيّ  (1
 :   البحر األزرق   منطقة ب 

 

  12بتاريخ    610عدد  حتت  مراسلة السيد وايل تونس    املكتب البلدير أعضاء  املعروض على أنظا
البحر األزرق املرسى وإسناد نطقة  مباجلزار    إبن حول تسوية وضعية الكشك الكائن بنهج    2023جانفي  

 . الصحراوي  بن مخي س  السيد سفيان  إبسمترخيص الربط ابلشبكات العمومية للكهرابء واملاء الصاحل للشراب  
 رأي المكتب البلدي 

 

على تسوية وضعية الكشك الكائن  احلاضرونبعد التداول والنقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي  
بنهج إبن اجلزار مبنطقة البحر األزرق املرسى وإسناد ترخيص الربط ابلشبكات العمومية للكهرابء واملاء الصاحل  

 الصحراوي.بن مخي س للشراب إبسم السيد سفيان 
 .2023ة األوىل لسنة مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادي     

 قرا ر المجلس البلدي  
على تسوية وضعية الكشك الكائن  بعد التداول والنقاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون

بنهج إبن اجلزار مبنطقة البحر األزرق املرسى وإسناد ترخيص الربط ابلشبكات العمومية للكهرابء واملاء الصاحل  
 الصحراوي.بن مخي س للشراب إبسم السيد سفيان 

 
 

 :   بإسم زوجته   بن مبارك تغيير إسم صاحب رخصة الكشك الكائن ببرج الحوكي المرحوم معز    ( 2
   

املكتب البلدي املوافقة على تغيري إسم صاحب رخصة الكشك الكائن أعضاء    املعروض على أنظار         
 .إبتسام اخلليفي  السي دة  إبسم زوجته بن مبارك بربج احلوكي املرحوم معز 

 رأي المكتب البلدي       
 

تغيري إسم صاحب رخصة الكشك  على   احلاضرونبعد التداول والنقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي          
 .إبتسام اخلليفي السي دة  إبسم زوجته  بن مباركالكائن بربج احلوكي املرحوم معز 

 .2023ة األوىل لسنة مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادي     
 
 
 



                  
 قرار المجلس البلدي  

تغيري إسم صاحب رخصة الكشك  على   بعد التداول والنقاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون         
 إبتسام اخلليفي . السي دة إبسم زوجته  بن مباركالكائن بربج احلوكي املرحوم معز 

 
 
 
 

 : المهندسين بمنطقة البحر األزرق   مشروع تهيئة حديقة حيّ   ( 3
 

مشروع هتيئة حديقة حي املهندسني مبنطقة املكتب البلدي املوافقة على  أعضاء  املعروض على أنظار            
 البحر األزرق. 

 رأي المكتب البلدي 
 

جتماعية والشغل وفاقدي السند  ، مستشار ، رئس جلنة الشؤون اإل  سليم الزلطن توىل  السي د  
فضاء ألعاب املتكو ن من    حديقة حي املهندسني مبنطقة البحر األزرقمشروع هتيئة  عرض  وحاملي اإلعاقة  
 .  و مأوى سي ارات   2م 300مسجد على مساحة  و للعائلة و الط فل 

وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على املشروع املذكور مع رفضه   وبعد التداول والنقاش ،  
رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة املفتوحة ، رئيسة دائرة   ،  مستشارةمن طرف اآلنسة إميان الفهري ،  

لى غرار  لتشييد منشآت إداري ة ع  حديقة حي املهندسني مبنطقة البحر األزرقو إقرتاحها إستغالل    سيدي داود
 . دائرة بلدي ة ، مركز بريد .. 

 قرار المجلس البلدي  
رفضه البلدي احلاضرون على املشروع املذكور مع    لسوبعد التداول والنقاش ، صادق أعضاء اجمل  

رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة املفتوحة ، رئيسة دائرة   ،  مستشارةاآلنسة إميان الفهري ،    من طرف
لتشييد منشآت إداري ة على غرار    حديقة حي املهندسني مبنطقة البحر األزرقو إقرتاحها إستغالل    داودسيدي  

 . دائرة بلدي ة ، مركز بريد .. 
 :   ايب إسناد رخصة موسمية إلستغالل مأوى سيارات السوق البلدي لفـائدة السيد الصادق الشّ  (6

املوافقة        البلدي  اجمللس  أنظار أعضاء  إسناد رخصة مومسية إلستغالل مأوى سيارات   على املعروض على 
 جماان.  ادق الش ايبالسوق البلدي لفائدة السيد الص  

 قرار المجلس البلدي 

البلدي احلاضرون على   التداول والنقاش ، صادق أعضاء اجمللس  إسناد رخصة مومسية إلستغالل    بعد 
 جماان.  ادق الش ايبمأوى سيارات السوق البلدي لفائدة السيد الص  

 
 



 

 

 
و الزّهور   (7 لبيع النّباتات  لتركيز كشك  للملك العمومي البلدي  إسناد رخصة إشغال وقتي 

 :     ضامر لفـائدة السّيدة يسرى  
إشغال وقيت للملك العمومي البلدي   إسناد رخصة  علىاملعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املوافقة    

  ."  Le Gourmetقرب حمل  "جماان  ضامرلرتكيز كشك لبيع الن بااتت و الز هور لفائدة السي دة يسرى 
 

 قرار المجلس البلدي 
 

التداول والنقاش ، صادق أعضاء      البلدي احلاضرون علىبعد  للملك   إسناد رخصة  اجمللس  إشغال وقيت 
يسرى   السي دة  لفائدة  الز هور  و  الن بااتت  لبيع  لرتكيز كشك  البلدي  "جماان    مراضالعمومي  حمل    Leقرب 

Gourmet  " . 
 

   II(I   ّعاون الالّمركزي  ية وإسداء الخدمات والتّ ؤون اإلدارّ لجنة الش  : 
رقية  مناظرة داخلية للتّ فتح    شغورها عن طريق   الخطط المراد سدّ ية  نوعّ   قرار ضبط عدد و  (1

في األرشيف  لك المشترك لمتصرّ ف في األرشيف بالسّ ية إلنتداب متصرّ مناظرة خارجّ   بالملفـات و 
 : ة المرسى لفـائدة بلديّ   2023بعنوان سنة  

 
 نوعية اخلطط املراد سد    عدد وقرار ضبط    املكتب البلدي املوافقة علىأعضاء    املعروض على أنظار         

طريق عن  وم  فتح   شغورها  ابمللفات  للرتقية  داخلية  األرشيف    نتداب إلمناظرة خارجية    ناظرة  يف  متصرف 
 :   وفقا للنص الت ايل لفائدة بلدية املرسى 2023ابلسلك املشرتك ملتصريف األرشيف بعنوان سنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
 

   ة ـة التونسيـالجمهوري
 الداخلية وزارة        
 بلدية المرسى     
 

 قــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار 
 

  بضبط عدد ونوعية الخطط  يتعلق                  مؤرخ في              من رئيس بلدية المرسى    
لمراد سد شغورها عن طريق المناظرة الداخلية للترقية بالملفـات ومناظرة خارجية النتداب  

لفـائدة بلدية    2023بالسلك المشترك لمتصرفي األرشيف بعنوان سنة   متصرف في األرشيف 
 المرسى.   

 ،إن رئيس بلدية املرسى      
 ، بعــــــد اإلطـــــالع على الــــــدستور    

 املتعلق مبجلة اجلماعات احمللية،  2018ماي   09املؤرخ يف  2018لسنة   29وعلى القانون األساسي عدد 
ساسي العام ألعوان املتعلق بضبط النظام األ  1983ديسمرب    12املؤرخ يف    1983لسنة    112وعلى القانون عدد   

ومتمته   نقحته  اليت  النصوص  اإلدارية وعلى مجيع  الصبغة  ذات  العمومية  واملؤسسات  احمللية  واجلماعات  الدولة 
 ،    2011ديسمرب  23املؤرخ يف  2011لسنة  89وخاصة املرسوم عدد  

املتعلق بضـبط النظام األسـاسـي اخلاص ابلسـلك   1998أفريل    13املؤرخ يف   1998لسـنة   834و على األمر عدد 
لسـنة   2362وخاصـة األمر عدد   رتك لإلدارات العمومية و على مجيع النصـوص اليت نقحته أو تتمتهشـاملاإلداري 

 ، 2012أكتوبر  10املؤرخ يف  2012
اص ابلسلك  املتعلق بضبط النظام األساسي اخل  1999أفريل    12املؤرخ يف    1999لسنة    821وعلى األمر عدد  

  2019لسنة    1239متمته وخاصة األمر عدد    التقن املشرتك لإلدارات العمومية وعلى مجيع النصوص اليت نقحته او
 ،  2019ديسمرب   26املؤرخ يف 

املتعلق بضبط النظام األساسي اخلاص  2006ديسمرب  12املؤرخ يف  2006لسنة  2453وعلى األمر عدد 
 ابلسلك املشرتك لألطباء البياطرة الصحيني،

املتعلق ابملناظرات الداخلية للرتقية عن  2012  جوان  11بتاريخ   3/ 12024وعلى مكتوب رائسة احلكومة عدد 
 ، طريق امللفات 

املتعلق بضبط صيغ وآليات اإلنتداب   2019مارس    22املؤرخ يف    2019لسنة    291عدد    األمر احلكوميوعلى  
   ،  والرتقية والرتسيم ابلبلدايت 

 



 

 

 
نتداب اخلارجي  حول إحداث بوابة وطنية خاصة  مبناظرات اإل  2016أوت    15املؤرخ يف    14وعلى املنشور عدد  

 ،  ابلقطاع العمومي
املتعلق بضبط النظام األساسي اخلاص    2020فيفري    25املؤرخ يف    2020لسنة    115وعلى األمر احلكومي عدد 

 ،  ابلسلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية
كيفية التناظر للرتقية اإلستثنائية    يتعلق بضبط بضبط مقاييس و  2020أوت    03ؤرخ يف  املوعلى قرار رئيس احلكومة  

 .  إىل خمتلف رتب السلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية
 مــا يلـــي ر  قـــــــــرّ 

 : يضبط عدد ونوعية اخلطط املراد سد شغورها عن طريق املناظرات الداخلية للرتقية ابمللفات  :الفصل األول
 للسلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية: ابلنسبة (1

 

عدد اخلطط املراد سد  الرتبة
 2023شغورها لسنة  

عدد اخلطط املزمع تسديدها  طرق التسديد 
 الرتقية ابمللفات عن طريق  

ــق    %100 1 كاتب تصرف طــــــريــــ عــــــن 
ــة  ــيـــــ ــلــــ داخــــ ــرة  ــاظــــ ــنـــــ مــــ

 ابمللفات.

1 

 1 1 متصرف مساعد

 1 1 متصرف
 1 1 متصرف مستشار

 5 5 متصرف رئيس
 1 1 متصرف عام

 

  املشرتك لإلدارات العمومية: التقنابلنسبة للسلك  (2
 

عدد اخلطط املراد سد  الرتبة
 2023شغورها لسنة  

عدد اخلطط املزمع  ق التسديد يطر 
تسديدها عن طريق 

 الرتقية ابمللفات 
ــة    %90 1 مساعد تقن داخليــــ ــاظرة  منــــ طريق  عن 

 ابمللفات.
 عن طريق الرتقية ابالختيار   10%

1 
 1 1 تقن

 1 2 تقن أول  

 3 5 تقن رئيس

 1 1 تقن رئيس أول

 



                  
 :ملهندسي اإلدارات العموميةابلنسبة للسلك املشرتك  (3
 

عدد اخلطط املراد  الرتبة
سد شغورها لسنة 

2023 

عدد اخلطط املزمع تسديدها  طرق التسديد 
عن طريق املناظرة اخلارجية 

 لإلنتداب 
  مهندس عام

1 
عن طريق منــاظرة خــارجيــة    100%

. 
 

1 
 

 :حملللي وتقنيي اإلعلمية ابلنسبة للسلك املشرتك  (4
 

عدد اخلطط املراد سد  الرتبة
 2023شغورها لسنة  

عدد اخلطط املزمع  طرق التسديد 
تسديدها عن طريق 

 املناظرة اخلارجية لإلنتداب 
  واضع برامج

1 
 

طــــــــريــــــــق    100% عــــــــن 
 .مناظرة خارجية  

 
1 

 األرشيف: ابلنسبة للسلك املشرتك ملتصريف  (5
 

عدد اخلطط املراد سد شغورها   الرتبة
 2023لسنة  

عدد اخلطط املزمع تسديدها عن  طرق التسديد 
 طريق املناظرة اخلارجية لإلنتداب

متصــــــــــرف يف 
 األرشيف

 

1 
 

ــريـــق   100% طـ عـــن 
 .مناظرة خارجية  

 
1 

 البلديــــــــــــــــــة س  ـــــــــــــــ رئيـ 
 

 رأي المكتب البلدي 
 

نوعية اخلطط    قرار ضبط عدد وبعد التداول والنقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على  
طريق  املراد سد   وم  فتح  شغورها عن  ابمللفات  للرتقية  داخلية  إل  ناظرة  متصرف يف مناظرة خارجية  نتداب 

 : وفقا للنص الت ايل  لفائدة بلدية املرسى 2023األرشيف ابلسلك املشرتك ملتصريف األرشيف بعنوان سنة 
 
 
 
 



 

 

   ة ـ ة التونسيـالجمهوري    
 الداخلية وزارة          
 بلدية المرسى       

 
 قــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار 

 

لمراد سد    بضبط عدد ونوعية الخطط  ق  يتعلّ                 مؤرخ في              من رئيس بلدية المرسى    
المناظرة الداخلية للترقية بالملفـات ومناظرة خارجية النتداب متصرف في األرشيف  شغورها عن طريق  

 لفـائدة بلدية المرسى.     2023بالسلك المشترك لمتصرفي األرشيف بعنوان سنة  
 

 ،إن رئيس بلدية املرسى      
 ، بعــــــد اإلطـــــالع على الــــــدستور   

 املتعلق مبجلة اجلماعات احمللية،  2018ماي   09املؤرخ يف  2018لسنة   29وعلى القانون األساسي عدد 
املتعلق بضبط النظام االساسي العام ألعوان   1983ديسمرب    12املؤرخ يف    1983لسنة    112وعلى القانون عدد   

ومتمته   نقحته  اليت  النصوص  اإلدارية وعلى مجيع  الصبغة  ذات  العمومية  واملؤسسات  احمللية  واجلماعات  الدولة 
 ،    2011ديسمرب  23املؤرخ يف  2011لسنة  89وخاصة املرسوم عدد  

تعلق بضـبط النظام األسـاسـي اخلاص ابلسـلك امل  1998أفريل    13املؤرخ يف   1998لسـنة   834و على األمر عدد 
لسـنة   2362وخاصـة األمر عدد   رتك لإلدارات العمومية و على مجيع النصـوص اليت نقحته أو تتمتهشـاملاإلداري 

 ، 2012أكتوبر  10املؤرخ يف  2012
املتعلق بضبط النظام األساسي اخلاص ابلسلك    1999أفريل    12املؤرخ يف    1999لسنة    821وعلى األمر عدد  

  2019لسنة    1239التقن املشرتك لإلدارات العمومية وعلى مجيع النصوص اليت نقحته او متمته وخاصة األمر عدد  
 ،  2019ديسمرب   26املؤرخ يف 

اص املتعلق بضبط النظام األساسي اخل 2006ديسمرب  12املؤرخ يف  2006لسنة  2453وعلى األمر عدد 
 ابلسلك املشرتك لألطباء البياطرة الصحيني،

املتعلق ابملناظرات الداخلية للرتقية عن  2012  جوان  11بتاريخ   3/ 12024وعلى مكتوب رائسة احلكومة عدد 
 ، طريق امللفات 

املتعلق بضبط صيغ وآليات اإلنتداب  2019مارس   22املؤرخ يف  2019لسنة  291عدد   األمر احلكوميوعلى 
  والرتقية والرتسيم ابلبلدايت، 

حول إحداث بوابة وطنية خاصة  مبناظرات االنتداب    2016أوت  15املؤرخ يف  14وعلى املنشور عدد 
 ،  اخلارجي ابلقطاع العمومي



                  
املتعلق بضبط النظام األساسي   2020فيفري   25املؤرخ يف  2020لسنة  115وعلى األمر احلكومي عدد  

 اخلاص ابلسلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية،
يتعلق بضبط بضبط مقاييس وكيفية التناظر للرتقية   2020أوت  03ؤرخ يف املوعلى قرار رئيس احلكومة 

 .  اإلستثنائية إىل خمتلف رتب السلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية
 مــا يلـــي ر  قـــــــــرّ 

 

 : يضبط عدد ونوعية اخلطط املراد سد شغورها عن طريق املناظرات الداخلية للرتقية ابمللفات  :الفصل األول
 للسلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية: ابلنسبة (1

 

عدد اخلطط املراد سد  الرتبة
 2023شغورها لسنة  

عدد اخلطط املزمع تسديدها  طرق التسديد 
 الرتقية ابمللفات عن طريق  

ــق    %100 1 كاتب تصرف طــــــريــــ عــــــن 
ــة  ــيـــــ ــلــــ داخــــ ــرة  ــاظــــ ــنـــــ مــــ

 ابمللفات.

1 

 1 1 متصرف مساعد

 1 1 متصرف
 1 1 متصرف مستشار

 5 5 متصرف رئيس
 1 1 متصرف عام

 

  املشرتك لإلدارات العمومية: التقنابلنسبة للسلك  (2
 

عدد اخلطط املراد سد  الرتبة
 2023شغورها لسنة  

عدد اخلطط املزمع  ق التسديد يطر 
تسديدها عن طريق 

 الرتقية ابمللفات 
ــة    %90 1 مساعد تقن داخليــــ ــاظرة  منــــ طريق  عن 

 ابمللفات.
 ختيار عن طريق الرتقية ابإل  10%

1 
 1 1 تقن

 1 2 تقن أول  

 تقن رئيس
 

5 3 

 

 
 

1 
 

1 

 

 

 



 

 

 :ملهندسي اإلدارات العموميةابلنسبة للسلك املشرتك  (3
 

عدد اخلطط املراد  الرتبة
سد شغورها لسنة 

2023 

عدد اخلطط املزمع تسديدها  طرق التسديد 
عن طريق املناظرة اخلارجية 

 لإلنتداب 
  مهندس عام

1 
عن طريق منــاظرة خــارجيــة    100%

. 
 

1 
 

 :حملللي وتقنيي اإلعلمية ابلنسبة للسلك املشرتك  (4
 

عدد اخلطط املراد سد  الرتبة
 2023شغورها لسنة  

عدد اخلطط املزمع  طرق التسديد 
تسديدها عن طريق 

 املناظرة اخلارجية لإلنتداب 
  واضع برامج

1 
 

طــــــــريــــــــق    100% عــــــــن 
 .مناظرة خارجية  

 
1 

 األرشيف: ابلنسبة للسلك املشرتك ملتصريف  (5
 

عدد اخلطط املراد سد شغورها   الرتبة
 2023لسنة  

عدد اخلطط املزمع تسديدها عن  طرق التسديد 
 طريق املناظرة اخلارجية لإلنتداب

متصــــــــــرف يف 
 األرشيف

 

1 
 

ــريـــق   100% طـ عـــن 
 .مناظرة خارجية  

 
1 

 البلديــــــــــــــــــة س  ـــــــــــــــ رئيـ 

 
 .2023ة األوىل لسنة أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادي  مع عرض املوضوع على    

 

 البلدي   قرار المجلس 
 

نوعية اخلطط    قرار ضبط عدد وبعد التداول والنقاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على  
طريق  املراد سد   وم  فتح  شغورها عن  ابمللفات  للرتقية  داخلية  إل  ناظرة  متصرف يف مناظرة خارجية  نتداب 

 : وفقا للنص الت ايل  لفائدة بلدية املرسى 2023األرشيف ابلسلك املشرتك ملتصريف األرشيف بعنوان سنة 
 
 



                  
   ة ـ ة التونسيـالجمهوري    

 الداخلية وزارة          
 بلدية المرسى       

 
 قــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار 

 

  بضبط عدد ونوعية الخطط  يتعلق                  مؤرخ في              من رئيس بلدية المرسى    
لمراد سد شغورها عن طريق المناظرة الداخلية للترقية بالملفـات ومناظرة خارجية النتداب  

لفـائدة بلدية    2023األرشيف بعنوان سنة  متصرف في األرشيف بالسلك المشترك لمتصرفي  
 المرسى.   

 

 ،إن رئيس بلدية املرسى      
 ، بعــــــد اإلطـــــالع على الــــــدستور   

 املتعلق مبجلة اجلماعات احمللية،  2018ماي   09املؤرخ يف  2018لسنة   29وعلى القانون األساسي عدد 
املتعلق بضبط النظام االساسي العام ألعوان   1983ديسمرب    12املؤرخ يف    1983لسنة    112وعلى القانون عدد   

ومتمته   نقحته  اليت  النصوص  اإلدارية وعلى مجيع  الصبغة  ذات  العمومية  واملؤسسات  احمللية  واجلماعات  الدولة 
 ،    2011ديسمرب  23املؤرخ يف  2011لسنة  89وخاصة املرسوم عدد  

املتعلق بضـبط النظام األسـاسـي اخلاص ابلسـلك   1998أفريل    13املؤرخ يف   1998لسـنة   834و على األمر عدد 
لسـنة   2362وخاصـة األمر عدد   رتك لإلدارات العمومية و على مجيع النصـوص اليت نقحته أو تتمتهشـاملاإلداري 

 ، 2012أكتوبر  10املؤرخ يف  2012
املتعلق بضبط النظام األساسي اخلاص ابلسلك    1999أفريل    12املؤرخ يف    1999لسنة    821وعلى األمر عدد  

  2019لسنة    1239التقن املشرتك لإلدارات العمومية وعلى مجيع النصوص اليت نقحته او متمته وخاصة األمر عدد  
 ،  2019ديسمرب   26املؤرخ يف 

املتعلق بضبط النظام األساسي اخلاص  2006ديسمرب  12املؤرخ يف  2006لسنة  2453وعلى األمر عدد 
 ابلسلك املشرتك لألطباء البياطرة الصحيني،

املتعلق ابملناظرات الداخلية للرتقية عن  2012  جوان  11بتاريخ   3/ 12024وعلى مكتوب رائسة احلكومة عدد 
 ، طريق امللفات 

املتعلق بضبط صيغ وآليات اإلنتداب  2019مارس   22املؤرخ يف  2019لسنة  291عدد   األمر احلكوميوعلى 
  والرتقية والرتسيم ابلبلدايت، 



 

 

حول إحداث بوابة وطنية خاصة  مبناظرات االنتداب    2016أوت  15املؤرخ يف  14وعلى املنشور عدد 
 اخلارجي ابلقطاع العمومي ،
ام األساسي  املتعلق بضبط النظ 2020فيفري   25املؤرخ يف  2020لسنة  115وعلى األمر احلكومي عدد  

 اخلاص ابلسلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية،
يتعلق بضبط بضبط مقاييس وكيفية التناظر للرتقية   2020أوت  03ؤرخ يف املوعلى قرار رئيس احلكومة 

 .  اإلستثنائية إىل خمتلف رتب السلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية
 ر مــا يلـــي قـــــــــرّ 

 

 : يضبط عدد ونوعية اخلطط املراد سد شغورها عن طريق املناظرات الداخلية للرتقية ابمللفات  :األولالفصل 
 للسلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية: ابلنسبة (1

 

عدد اخلطط املراد سد  الرتبة
 2023شغورها لسنة  

عدد اخلطط املزمع تسديدها  طرق التسديد 
 عن طريق الرتقية ابمللفات 

ــق    %100 1 كاتب تصرف طــــــريــــ عــــــن 
ــة  ــيـــــ ــلــــ داخــــ ــرة  ــاظــــ ــنـــــ مــــ

 ابمللفات.

1 

 1 1 متصرف مساعد

 1 1 متصرف
 1 1 متصرف مستشار

 5 5 متصرف رئيس
 1 1 متصرف عام

 

  املشرتك لإلدارات العمومية: التقنابلنسبة للسلك  (2
 

عدد اخلطط املراد سد  الرتبة
 2023شغورها لسنة  

املزمع عدد اخلطط   ق التسديد يطر 
تسديدها عن طريق 

 الرتقية ابمللفات 
ــة    %90 1 مساعد تقن داخليــــ ــاظرة  منــــ طريق  عن 

 ابمللفات.
 عن طريق الرتقية ابالختيار   10%

1 
 1 1 تقن

 1 2 تقن أول  

 تقن رئيس
 

5 3 

 تقن رئيس أول

 
 

 

1 
 

1 



                  
 :ملهندسي اإلدارات العموميةابلنسبة للسلك املشرتك  (3
 

عدد اخلطط املراد  الرتبة
سد شغورها لسنة 

2023 

عدد اخلطط املزمع تسديدها  طرق التسديد 
عن طريق املناظرة اخلارجية 

 لإلنتداب 
  مهندس عام

1 
عن طريق منــاظرة خــارجيــة    100%

. 
 

1 
 

 :حملللي وتقنيي اإلعلمية ابلنسبة للسلك املشرتك  (4
 

عدد اخلطط املراد  الرتبة
سد شغورها لسنة 

2023 

عدد اخلطط املزمع  طرق التسديد 
تسديدها عن طريق 

 املناظرة اخلارجية لإلنتداب 
  واضع برامج

1 
 

عن طريق منــاظرة خــارجيــة   100%
. 

 
1 

 ابلنسبة للسلك املشرتك ملتصريف األرشيف:  (5
 

عدد اخلطط املراد سد  الرتبة
 2023شغورها لسنة  

عدد اخلطط املزمع  طرق التسديد 
تسديدها عن طريق املناظرة 

 اخلارجية لإلنتداب 
متصــــــــــرف يف 

 األرشيف
 

1 
 

  .عن طريق مناظرة خارجية   100%

1 

 
 البلديــــــــــــــــــة س  ـــــــــــــــ رئيـ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 بالحاج : تسوية وضعية السّيدة نزيهة    ( 2

( ضد بلدية  اإلجتماعيتقد مت السي دة نزيهة ابحلاج بقضية لدى احملكمة اإلبتدائية بتونس )دائرة الضمان          
القانوين والصندوق الوطن للتقاعد   هيف شخص ممثل   اإلجتماعياملرسى واملتداخلني الصندوق الوطن للضمان  

  إزاء س وكانت عريضة الدعوى هتدف إىل طلب تسوية وضعيتها  اجمللس اجلهوي لوالية تون  و   اإلجتماعيةواحليطة  
يقضي إبلزام بلدية املرسى    2016  مارس  28  حيث صدر احلكم اإلبتدائي بتاريخ    اإلجتماعيأنظمة التقاعد  

  د( 3.186,615) مايل قدره جتماعية مبلغلدى الصندوق الوطن للتقاعد واحليطة اإل تؤدي للعارضة و أن يف 
 . 1998 جويلية 21إىل  1985 كتوبرأ 01لقاء احملجوزات القانونية غري املدفوعة عن الفرتة املمتدة من 

 ضالقضاء جمد دا برف  وقضى احلكم اإلستئنايف هنائيا بنقض احلكم اإلبتدائي ،  2017فيفري  03وبتاريخ 
الفصل   القانونية موضوع  الطالبة اإلجراءات  إتباع  القانون األساسي    133الدعوى لعدم  لسنة   33عدد  من 

توجيه    ة إلزامي  املتعل ق إبصدار القانون األساسي للبلداي ت الذ ي ينص  على  1975ماي    14املؤر خ يف    1975
  للقضاء. قبل اإللتجاءمراسلة مضمونة الوصول مع اإلعالم ابلبلوغ إىل الوايل 

ل احلق إذ إبمكان إعتماد أحد ص من أ  ميس    إستندت إليه حمكمة اإلستئناف الالذ ي  وحيث أن اخللل الشكلي  
 :   2021أوت  24حسب ما ورد يف إستشارة األستاذة دلندة سحنون بتاريخ  احللني التالني

 اإلجراءات الشكلية اليت  ألزمها القانون املذكور أعاله. ى لدى احملكمة املختصة بعد إحرتام  و إعادة رفع دع  إم ا  -
ي شأنه واحلصول ــاجمللس البلدي القادم والتداول فأنظار    إبرام صلح مع العارضة بعد عرض املوضوع علىأو    -

 ة . ي  وتسوية الوضعية املالية للعارضة مع الصندوق الوطن للتقاعد واحليطة اإلجتماع موافقةعلى 
 رأي المكتب البلدي 

 

السي دة نزيهة ابحلاج  إبرام صلح مع    بعد التداول والنقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على
 ة . ي  اعاملالية مع الصندوق الوطن للتقاعد واحليطة اإلجتم عيتهاضو تسوية ل

 . 2023مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية األوىل لسنة              
 قرار المجلس البلدي 

 

بعد التداول والنقاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على إبرام صلح مع السي دة نزيهة ابحلاج  
 ة . ي  للتقاعد واحليطة اإلجتماعلتسوية وضعيتها املالية مع الصندوق الوطن 

اذ اإلجراءات الال زمة يف الغرض.                     و فو ض اجمللس لرئيسه إّت 
 
 



                  

IV  ) ّية ؤون العقـارّ لجنة الش    : 
ي  ق ياض لفـائدة السيدة آمال الشر الرّ   بنهج اليمن حي تسوية الوضعية العقـارية للعقـار الكائن   (1

 :   ي ق إبنة المرحوم محمد بن أحمد الشر 
 

املضمن حتت عدد   يقي إبنة املرحوم حممد بن أمحد الشر قمت به السيدة آمال الشر مبقتضى مطلب تقد      
حي الرايض ، وذلك   177لتسوية وضعية العقار الكائن بنهج اليمن عدد    2021جانفي18بتاريخ    275

 بتحرير عقد توضيحي يف املساحة الزائدة . 
البيع مع      و حيث تبني  ابلرجوع إىل امللف األصلي أن املرحوم أمحد بن حممد الشرقي مل يقم بتحرير عقد 

 البلدية يف قائم حياته رغم ثبوت ما يفيد خالص قيمة العقار آنذاك.
حاط إبرثه زوجته جنينة وأوالده منها حممد و زمردة ومنانة والسيدة وقد أ  1973و حيث تويف املذكور سنة      

 وحممد
 : األخوين اإلثنني حيمالن نفس اإلسم "حممد" ( .  ملحظة)  
تنازل مجيع ورثته املبي نني    1984و حيث مبقتضى حجة وفاة املرحوم حممد بن أمحد الشرقي الذ ي تو يف سنة    

 عن مناابهتم يف العقار إىل أخيهم حممد بن أمحد الشرقي . 1985 فيفري 01حبجة الوفاة املؤرخة يف 
أحاط إبرثه زوجته اليت    2005  أوت   12ومبقتضى حجة وفاة املرحوم حممد بن أمحد الشرقي املؤرخة يف       

 توفيت بعده وأحاطت إبرثها إبنتها الوحيدة آمال بن حممد الشرقي .
بلدي املوافقة على تسوية وضعية العقار الكائن بنهج اليمن عدد  املعروض على أنظار أعضاء املكتب ال      

، وذلك بتحرير عقد بيع   يقي إبنة املرحوم حممد بن أمحد الشر قالسيدة آمال الشر حي الرايض لفائدة  177
رة أمالك ( املــــُقد رة من قبل اإلدارة العام ــــة لإلختبارات بوزا2م 9للتسوية يتضمن خالص قيمة املساحة الزائدة)

   .د  2430للمرت املربع الواحد أي مـــا يعادل  د 270الدولة والشؤون العقارية بـــــــــــ 
 

 

 رأي المكتب البلدي 
 

بعد التداول والنقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على تسوية وضعية العقار الكائن بنهج  
حي الرايض ، وذلك بتحرير عقد بيع للتسوية لفائدة السي دة آمال بن حممد الشرقي يتضمن   177اليمن عدد  

الزائدة ) العام ة لإلختبارات بوزارة أمالك الدولة والشؤون 2م  9خالص قيمة املساحة  املــــُقد رة من قبل اإلدارة   )
 .  د 2430للمرت املربع الواحد أي مـــــــــا يعادل  د 270العقارية بـــــــــــ 

 
 

 .  2023مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية األوىل لسنة     
 



 

 

 
 

 قرار المجلس البلدي  
 

تسوية وضعية العقار الكائن بنهج    بعد التداول والنقاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على
حي الرايض ، وذلك بتحرير عقد بيع للتسوية لفائدة السي دة آمال بن حممد الشرقي يتضمن   177اليمن عدد  

الزائدة ) العام ة لإلختبارات بوزارة أمالك الدولة والشؤون 2م  9خالص قيمة املساحة  املــــُقد رة من قبل اإلدارة   )
 .  د 2430ادل للمرت املربع الواحد أي مـــــــــا يع د 270العقارية بـــــــــــ 

اذ اإلجراءات الال زمة يف الغرض.              و فو ض اجمللس لرئيسه إّت 
 

   " س هايبر للتوزيعــــــ ة لإلحداثات المقـامة من طرف شركة " أولي ــــــــــتسوية الوضعية العقـاري  (2
  "yper DistributionHHulysse    بالطريق العام المرسى الرياض "   : 

صاحبة    " أوليس هايرب للتوزيع "  شركة   املختصة لإلحدااثت املقامة من قبلاملصاحل البلدية  تبعا ملعاينة  
وحيث مت  التنبيه على الشركة املذكورة ومت  إستدعائها  ،    ابلطريق العام ابملرسى الرايض"  كارفور  "املركب التجاري  

 تسوية الوضعية العقارية لإلحدااثت املقامة دون إحرتام الرتاتيب العمرانية. للنظر يف 
 : التالية البلدي إبداء الرأي يف خصوص املقرتحات  املكتباملعروض على أنظار أعضاء            
   إلقرتاح األول : ا ✓
وذلك بعد القيام ابإلجراءات القانونية    املستغل ة ،إمكانية النظر يف التفويت للشركة املذكورة يف املساحة   ▪

   : الال زمة
 " .  TPDحتديد املساحة بكل دقة إبعداد مثال أشغال خمتلفة "  -
   .مللك البلدي اخلاص( من امللك البلدي العام وإدماجها اب   املستغل ةإعداد قرار إخراج وإدماج )إخراج املساحة    -
 لتحديد القيمة الشرائية. بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية مراسلة اإلدارة العام ة لإلختبارات  -
 صادقة اجمللس البلدي .على معقد تفوييت وعرضه  مشروعإعداد  -
 اإلقرتاح الثاين :   ✓

   .قتصاديةؤون اإلللطريق العام من طرف مصلحة الش  إعداد رخصة إشغال وقيت  و  تغل ةحتديد املساحة املس  -
 اإلقرتاح الثالث :   ✓
 إزالة مجيع اإلحدااثت املقامة ابمللك البلدي العام وإرجاع احلالة إىل ماكانت عليه .  -
 
 



                  
 

 رأي المكتب البلدي 
   :  واملتمثل يف الثاين اإلقرتاحبعد التداول والنقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على                

قتصادية  إعداد رخصة إشغال وقيت للطريق العام من طرف مصلحة الش ؤون اإل  و  تغل ةحتديد املساحة املس   -
 يف الشهر . مع إقرتاح توظيف مبلغ مايل قدره ألفني دينارا 

 .  2023مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية األوىل لسنة    
 قرار المجلس البلدي  

من حتديد املساحة املستغل ة  بعد التداول والنقاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على               
و إعداد رخصة إشغال   ابملرسى الرايض"  كارفور "صاحبة املركب التجاري    " أوليس هايرب للتوزيع "   شركة  قبل

دينارا يف   عشرون ألفتوظيف مبلغ مايل قدره    معوقيت للطريق العام من طرف مصلحة الش ؤون اإلقتصادية  
 . ّسنةال

V )    الّديمقراطّية الّتشاركية و الحوكمة المفتوحة لجنة   : 
 

 :   ة ـــــن مرّة في السّ   ة ة ومواطنيّ ــّــ إقتراح تبّني تنظيم مناظرة أفكار جمعياتي (  1
 

، رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة املفتوحة ،  ان الفهري مستشارةإمي نسةاآلت إقرتح
تتعل ق جبميع جماالت مر ة يف السنة    ةتنظيم مناظرة أفكار مجعياتية ومواطنيتبن  البلدي ة    رئيسة دائرة سيدي داود

تنفيذ على غرار املناظرة اليت  مت  فتحها يف إطار  العمل البلدي ) الث قافة ، الر ايضة ، البيئة ، الش ؤون اإلجتماعي ة..(  
" الر امي إىل دعم قدرات اإلت صال و الت نمية لدى الل جان البلدي ة و املنجز   COMUN  'CODEVمشروع "

من هي  لية  اآلهذه  أفادت أن     و   "CIDEALسى و " احلركة اجلمعي اتية" و منظ مة "  ابلت عاون بني بلدي ة املر 
الت شاركي ة و هي تساهم يف  مزيد دعوة متساكن املنطقة البلدي ة لإلخنراط يف العمل البلدي  ميقراطية  الد  آليات  

ّتصيص   و أن  إعتماد مثل هذه اآللي ة يفرض  علما  مبختلف جماالته ومنها إسرتجاع  الثقة بينهم و بني البلدية ، 
 إجنازها .إعتمادات من امليزانية لتمويل 

 رأي المكتب البلدي 
 

احلاضرون مقرتح  ـــــب                البلدي  املكتب  ، إستحسن أعضاء  والنقاش  التداول  تنظيم مناظرة  تبن   عد 
 اجملال الذ ي يت م إختياره. سب حبمر ة يف الس نة   ة أفكار مجعياتية ومواطني

 .2023مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية األوىل لسنة     
 



 

 

 
 

 قرار المجلس البلدي  
بـــــعد التداول والنقاش ، وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على مقرتح تبن  تنظيم مناظرة أفكار   

 مجعياتية و مواطنية  مر ة يف الس نة حبسب اجملال الذ ي يت م إختياره. 
 :   ة إعادة إعتماد آلية الميزانية التشاركيّ  (2
 

، رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة املفتوحة    مستشارةإميان الفهري  نسة  اآلإقرتحت                
إبعتبارها آلية من آليات   2024بداية من سنة  آلية امليزانية التشاركية    إعادة إعتماد  ،  ، رئيسة دائرة سيدي داود 

انلت إستحسان  قد    وة  إبمتياز و ذك رت أبن  بلدي ة املرسى هي أو ل بلدي ة إعتمدت هذه اآللي  الدميقراطية التشاركية  
   تساكنني .امل

 رأي المكتب البلدي 
 

إعادة إعتماد آلية    مقرتحأعضاء املكتب البلدي احلاضرون    ستحسنإالنقاش ،    عد التداول وـــــب               
 إبمتياز . إبعتبارها آلية من آليات الدميقراطية التشاركية   2024بداية من سنة امليزانية التشاركية 

 . 2023يف دورته العادية األوىل لسنة عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي  مع             
 قرار المجلس البلدي  

مقرتح إعادة إعتماد آلية امليزانية  على  أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون    وافقبـــــعد التداول والنقاش ،  
التشاركية    2024بداية من سنة  التشاركية   الدميقراطية  آليات  آلية من  الت نسيق مع   شريطة  إبمتياز  إبعتبارها 

      . صندوق القروض و مساعدة اجلماعات احمللي ة و الر جوع إىل سلطة اإلشراف 

 : "   go   weع حومتي " و مشر  (3
الفهري مستشارة  آلنسةاإقرتحت            الدميقراطيّ   إميان  التشاركيّ ، رئيسة جلنة  ،  ة  املفتوحة  ة واحلوكمة 

 حتياجات متساكن إ شخيصت  املتمث ل يف   "   go   we"   حوميتإعادة إرساء مشروع   ،  رئيسة دائرة سيدي داود 
   إلستخراج ورقات سياسات حملي ة و تنفيذها . نسيق مع ممثلي اجلمعيات ابلت   املنطقة البلدي ةحياء أ

 رأي المكتب البلدي 
  "   we go"    مشروع حوميتأعضاء املكتب البلدي احلاضرون    ستحسنإ النقاش ،    بعد التداول و 

شخيص إحتياجات متساكن أحياء املنطقة البلدي ة ابلت نسيق مع ممثلي اجلمعيات إلستخراج ورقات ت  املتمث ل يف
 سياسات حملي ة و تنفيذها . 

 .  2023عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية األوىل لسنة  مع   
 



                  
 قرار المجلس البلدي  

  "   we go"  بعد التداول و النقاش ، إستحسن أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون مشروع حوميت  
شخيص إحتياجات متساكن أحياء املنطقة البلدي ة ابلت نسيق مع ممثلي اجلمعيات إلستخراج ورقات ت  املتمث ل يف

 سياسات حملي ة و تنفيذها . 
 

 

 : ة البلدية للمجتمع المدني بالمرسى"مشروع إرساء " األكادميّ    (4
 

إميان الفهري مستشارة، رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة املفتوحة ،   آلنسةاإقرتحت          
على غرار : الت مويل   -مبدينة املرسى  اجملتمع املدين    لفائدةدورات تكوينية    تنظيم  ،  رئيسة دائرة سيدي داود

 . لمجتمع املدين"يف إطار إرساء" أكادميي ة بلدي ة ل -... النفاذ إىل املعلومةالعمومي للجمعي ات ، 
 رأي المكتب البلدي 

" األكادمية مشروع إرساء    أعضاء املكتب البلدي احلاضرون  ستحسنإبعد التداول والنقاش ،                 
 .  " البلدية للمجتمع املدين ابملرسى

 .2023مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية األوىل لسنة                  
 قرار المجلس البلدي    

" األكادمية  مشروع إرساء  بعد التداول والنقاش ، إستحسن أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون  
إىل وضع اآللي ات   واحلوكمة املفتوحةجلنة الدميقراطية التشاركية  و دعووا    البلدية للمجتمع املدين ابملرسى " 

   .الت نفيذية هلا
 

 

 : مشروع الفضاء الثقـافي بالدائرة البلدية سيدي داود  (5
، رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة املفتوحة ، رئيسة    إميان الفهري مستشارة  آلنسةاإقرتحت  

 نظرا لوجود-بصفة وقتية  -ثقايف    كفضاءبسيدي داود    ةقاعة الدائرة البلدي    هتيئة   ،   دائرة سيدي داود
 يف إنتظار البحث عن متويل خارجي للقيام ابإلصالحات الكربى . ) مكتبة...( ، عديد التجهيزات 

 رأي المكتب البلدي 
مشروع الفضاء الثقايف ابلدائرة البلدية على  بعد التداول والنقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون            

  . سيدي داود
 .2023مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية األوىل لسنة                   

 قرار المجلس البلدي  
مشروع الفضاء الثقايف ابلدائرة البلدية  بعد التداول والنقاش ، وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على            

  . سيدي داود



 

 

                  

 :   تهيئة الدائرة البلدية والسوق البلدي بسيدي داود   ( 6

إميان الفهري مستشارة، رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة املفتوحة ، رئيسة   آلنسةا  طالبت       
 .  ود السوق البلدي بسيدي داإعادة الص فقة املتعل قة بتهيئة  تهيئة الدائرة البلدية وب  ،  دائرة سيدي داود 

 رأي المكتب البلدي 
 إعـــــــادة  وأعضاء املكتب البلدي احلاضرون على برجمة هتيئة الدائرة البلدية  وافق،  بعد التداول والنقاش                

 .  ودالسوق البلدي بسيدي داالص فقة املتعل قة بتهيئة       
 

 .2023مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية األوىل لسنة                
 قرار المجلس البلدي  

 إعــادة  و، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على برجمة هتيئة الدائرة البلدية  بعد التداول والنقاش                
 .  ودالسوق البلدي بسيدي داالص فقة املتعل قة بتهيئة       

 

VI )   : لجنة الطّفولة والّشباب والّرياضة 
ة" المستقبل الرياضي  أرض الكريمة مع جمعيّ التصّرف في  فـاقية  إتّ مراجعة  تقّدم  اإلعالم ب  (1

 :   و توسعة كشك(   Padelو تسوية وضعّية اإلنشاءات األخيرة ) مالعب الـــ    بالمرسى" 
مراحل مراجعة    د رؤوف الشنويف مستشار، رئيس جلنة الطّفولة والّشباب والّرايضةالسيّ إستعرض  

، حيث أك د أن ه يف بني البلدي ة و مجعي ة " املستقبل الر ايضي ابملرسى "  التصر ف يف أرض الكرمية املربمة إتفاقية 
جلسات متعد دة مع ممث لي اجلمعي ة و اإلدارة البلدي ة و اجمللس البلدي مت  الوقوف على اإلخالالت اليت  تعرتي  

   هذه اإلت فاقية و ضرورة مراجعتها للمحافظة على مصاحل مجيع األطراف . 
و    2023فيفري    24اجلمعة    ة الط فولة و الش باب و الر ايضة بتاريخ ــإستعرض رأي جلن،  ابملناسبة  و  

ة " املستقبل الر ايضي  ــــــــمجعي  اليت  مت  إجنازها من طرف    Padelالـــ  املتعل ق ابملوافقة على تسوية وضعي ة مالعب  
 اليت  قد مت ملف ا فني ا يف تسويتها يف الغرض .  و ابملرسى " 

و خالل الت داول ، بني  بعض أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون أن  اجلمعي ة ابدرت إبجناز هذه املالعب و كذلك  
ذه   دونتوسعة الكشك املوجود قدميا   احلصول على ترخيص مسبق من قبل البلدي ة مم ا يرب ر قرار اإلزالة الذ ي إّت 

 السي د رئيس البلدي ة . 
أن  امللف الفن    يف مستشار، رئيس جلنة الطّفولة والّشباب والّرايضةرؤوف الشنو كما بني  السي د    

مت ت املوافقة عليه من قبل جلنة الط فولة و الش باب و الر ايضة و ممث لي املصلحة الفني ة ، و    Padelملالعب الـــ  
و    2023فيفري    27ني  اإلثنبتاريخ  مجعي ة " املستقبل الر ايضي ابملرسى "ذلك على ضوء امللف املقد م من قبل  

   .و احلماية املدني ة و موافقة مكتب املراقبة  Padelالـــ الذ ي يتضم ن األمثلة اهلندسي ة ملالعب 



                  
 رأي المكتب البلدي 

  Padelالـــ  على تسوية وضعي ة مالعب  أعضاء املكتب البلدي احلاضرون    وافق  بعد التداول والنقاش ،  
املنشأتني ، مع دعوة   املت خذ ضد   اإلزالة  قرار  إلغاء  املوجود قدميا و  الكشك  توسعة  املستقبل و   " مجعي ة 

خيص املسبق يف شأن   الر ايضي ابملرسى " مستقبال إبحرتام اإلجراءات القانوني ة من حيث احلصول على الرت 
 أي  أشغال مزمع القيام هبا أبرض الكرمية . 

 .  2023مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية األوىل لسنة                         
 

 قرار المجلس البلدي  
 Padelالـــ  على تسوية وضعي ة مالعب  البلدي احلاضرون    لسأعضاء اجمل  وافق  بعد التداول والنقاش ،               

مجعي ة " املستقبل الر ايضي  و توسعة الكشك املوجود قدميا و إلغاء قرار اإلزالة املت خذ ضد  املنشأتني ، مع دعوة  
خيص املسبق يف شأن أي  أشغال   ابملرسى " مستقبال إبحرتام اإلجراءات القانوني ة من حيث احلصول على الرت 

 مزمع القيام هبا أبرض الكرمية . 
مراجعة           الت عجيل يف  إىل  الر ايضة  و  الش باب  و  الط فولة  احلاضرون جلنة  البلدي  اجمللس  أعضاء  كما دعى 

رؤوف الشنويف مستشار،    اإلت فاقية و عرضها على أنظار اجمللس البلدي يف دورته القادمة بعد أن بني  السي د
مبلغ الت مويل العمومي فاقية يربط بني صرف  إلت  ضرورة إضافة فصل اب  رئيس جلنة الطّفولة والّشباب والّرايضة

 . أبي  جتاوز أو سوء تصر ف يطرأ على أرض الكرمية  " املستقبل الر ايضي ابملرسى "املسند جلمعي ة   
 : "ياضة للجميع الرّ ى  ياضي بالمرس ة المستقبل الرّ جمعيّ " فـاقية مع  إتّ  (2
ابب والر ايضة عرض مشروع اإلت فاقية        الطفولة والشف الشنويف ، مستشار ، رئيس جلنة  و توىل  السيد رؤ       

املزمع إبرامها بني بلدية املرسى و "مجعية املستقبل الر ايضي ابملرسى الر ايضة للجميع" حول الت شجيع و الن هوض 
بوية مع حتديد إلتزامات كال الط رفني .  ابلر ايضة اإلجتماعي ة واألنشطة الث قافية و الرت 

 

 ب البلدي رأي المكت 
 

بعد التداول والن قاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على مشروع اإلتفاقية املزمع إبرامها                 
ابلر ايضة   الن هوض  و  الت شجيع  للجميع "حول  الر ايضة  ابملرسى  الر ايضي  املستقبل  و "مجعية  املرسى  بلدية  بني 

بوية مع حت  ديد إلتزامات كال الط رفني . اإلجتماعي ة واألنشطة الث قافية و الرت 
 .2023ة األوىل لسنة مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادي        

 
 
 



 

 

 
 قرار المجلس البلدي  

البلدي احلاضرون على مشروع اإلتفاقية املزمع إبرامها   لس بعد التداول والن قاش ، وافق أعضاء اجمل             
ن بلدية املرسى و "مجعية املستقبل الر ايضي ابملرسى الر ايضة للجميع "حول الت شجيع و الن هوض ابلر ايضة ـــــبي

بوية مع حتديد إلتزامات كال الط رفني .   اإلجتماعي ة واألنشطة الث قافية و الرت 
    :  لملعبي حّي قمرت و الطّابق المبرمج إنجازهما   ة الخفيفة كأرضّية إعتماد نوعّية الخرسان (3

على            البلدي  املعروض  اجمللس  أعضاء  )أنظار  اخلفيفة   اخلرسانة  نوعي ة  إعتماد  على   Bétonاملوافقة 
poureux  )ا  املربمج إجنازمه لعيب حي  قمرت و الط ابقكأرضي ة مل . 

 قرار المجلس البل د ي 
اجمل           أعضاء  وافق   ، والن قاش  التداول  احلاضرون على  لسبعد  اخلفيفة إعتماد    البلدي  اخلرسانة  نوعي ة 
(Béton poureux  )ا املربمج إجنازمه لعيب حي  قمرت و الط ابقكأرضي ة مل . 

              VII  ) : لجنة األشغال والّتهيئة العمرانّية 
 ة المرسى: ة لبلديّ هيئة العمرانيّ مراجعة مثال التّ مواصلة تجميع نقـاط دواعي   ➢

لسنة   2267قر ر اجمللس البلدي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية املرسى املصادق عليه ابلقرار عدد           
 حيث مت  عرض العديد من نقاط املراجعة آنذاك .  2020ديسمرب  09املؤرخ يف  2020

، واجهت املصاحل البلدية عد ة   ، وعند تنفيذ مثال التهيئة العمرانية عند تسليم رخص البناء أو التقاسيم   هذا      
بغة اإلدارية ،حيث يتعذ ر على البلدية  اسعة ذات الص  إشكاليات مبنطقة البحر األزرق خاص ة منها املقاسم الش  

 ها من انحية أو تعويض مالكيها أو إستغالهلا على النحو األمثل .ءقتناإ
ضفاء ذلك ابلسماح إب  و،  املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على إعادة النظر يف الصبغة         

 . اآلخر حسب نظام البناء املسموح به يف تلك املنطقة(  ايف جزئه ةزدوجة ) إدارية يف جزء وسكنياملبغة ص  ال
 رأي المكتب البلدي 

بعد التداول والن قاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على إعادة النظر يف صبغة منطقة البحر            
زدوجة ) إدارية  املبغة  ص  ضفاء الذلك ابلسماح إب   و،  بغة اإلدارية  اسعة ذات الص  األزرق خاص ة منها املقاسم الش  

 .  سموح به يف تلك املنطقة(اآلخر حسب نظام البناء امل  ايف جزئه  ة يف جزء وسكني
 .2023ة األوىل لسنة مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادي        

 
 
 



                  
 قرار المجلس البلدي  

 

البلدي احلاضرون على إعادة النظر يف صبغة منطقة   اجمللسأعضاء    صادق بعد التداول والن قاش ،             
زدوجة )  املبغة  ص  ضفاء الذلك ابلسماح إب  و،  بغة اإلدارية  اسعة ذات الص  البحر األزرق خاص ة منها املقاسم الش  

 .  اآلخر حسب نظام البناء املسموح به يف تلك املنطقة( ايف جزئه ةإدارية يف جزء وسكني
 

IIX ) : مختلفـات 
 

  UNO المصادقة على بروتوكول إّتفـاق بين بلدّية المرسى و برنامج األمم المّتحدة "  ➢
HABITAT  " :    

إستعراض مشروع بروتوكول إت فاق مع   مساعدة رئيس البلدية،    مسرية بوزيري  فرايل  تول ت السي دة            
الذ ي يتمحور حول تطوير حميط عيش عدد مائة مليون ساكن "  UNO   HABITATبرانمج األمم املت حدة " 

جبميع أحناء العامل . و يهدف املشروع ابلت حديد مع مدينة املرسى إىل إستغالل جزء من منتزه الس عادة للمسامهة 
لربتقال يف تطوير الفالحة احلضري ة و البيولوجي ة ابلت عاون مع خمتلف مكو انت اجملتمع املدين و يتمركز حبديقة ا

 املهملة أصال ابملنتزه حيث  
إبستصالحها و إستثمار    "UNO   HABITATبرانمج األمم املت حدة "   يتم  تقسيمها إىل مرب عات إستغالل يقوم

 املوارد البشري ة و املالي ة و الت قنية لدخوهلا حي ز اإلستغالل .
 

 

 قرار المجلس البلدي  
 
 
 

  ، والن قاش  التداول  إت فاق مع   البلدي احلاضرون على  اجمللسأعضاء    صادقبعد  بروتوكول  مشروع 
 الذ ي يتمحور حول إستغالل جزء من منتزه الس عادة"  UNO   HABITATبرانمج األمم املت حدة "

للمسامهة يف تطوير الفالحة احلضري ة و البيولوجي ة ابلت عاون مع خمتلف مكو انت اجملتمع    (  )حبديقة الربتقال
 .املدين 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



                  



 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
COMMUNE  DE LA MARSA 

 
ASSOCIATION « ASM SPORT POUR TOUS » 

 

La Présente convention régit les relations entre : 

La Commune de la MARSA représentée par son président Monsieur  Moez 

Bouraoui , ayant son siège dans les locaux de la commune de la Marsa.  

ci – après dénommée « la Commune  » 

ET 

L’Association «ASM Sport Pour Tous » à but non lucratif, représentée par 

son président Monsieur Semy Ben Amara , ayant son siégé à l’adresse 

suivante : 

Marsa plage- crique de la coupole 2078 La Marsa , Tunis. 

Attestation de constitution d’association sportive publiée au JORT en date du 

08/04/2022 page 873 n° 42  

ci- après dénommée «Association » 
PREAMBULE 

L’Association a présenté l’idée du projet (emplacement , plan , vocation , 

activités, mode de gestion et objectifs ) que la commune de la Marsa a adopté 

en raison de sa forte intégration dans la stratégie établie par la commission 

Enfance, Jeunesse et Sport. 

OBJET DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT 
La Commune de la Marsa et L’Association « ASM Sport Pour Tous » , 

chacune dans son rôle et dans son attribution se sont rapprochées pour 

contribuer à la démocratisation  et à la promotion du sport principalement , 

ainsi qu’à la culture, l’associatif et l’éducatif accessoirement. 

Ce rapprochement vise à formaliser et régir mutuellement les engagements, 

les droits et les devoirs de la commune et de l’association. 

   

Ceci étant, il à été convenu ce qui suit : 
D’une part , la commune met à la disposition de l’association une 

infrastructure sportive fonctionnelle , c’est-à-dire , le terrain , les autorisations 

nécessaires, les équipements prévus dans la limite des budgets alloués. 



                  
D’autre part, l’association « ASM sports pour tous  » prend en charge 

d’encourager et de promouvoir le sport social et accessoirement les activités 

culturelles, éducatives et associatives. 

I - LES ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE 

1. La Commune de la Marsa dédie spécifiquement et met à la disposition de 

l’association « ASM Sport Pour Tous » , les infrastructures nécessaires à la 

réalisation des objectifs de la présente . 

2. Les infrastructures ci – dessus indiquées destinées à L’association sont 

constituées de terrains et matériels nécessaires à l’exploitation.  

3. Cette mise à disposition est effectuée à titre gracieux et comprennent : 

a. La prise en charge de l’électricité / eau. 

b. L’entretien et nettoyage courant des sites selon leurs spécificités (pour les 

sites de plage criblage régulier du sable et aide à la remise à niveau annuelle 

des dunes de sable ).  

4. La commune s’engage à fournir à l’association toutes les autorisations 

administratives légales exigées pour l’exploitation des sites mis à sa 

disposition. Et à titre principal, le projet de la coupole sera réalisé sur le 

domaine public maritime pour lequel une autorisation préalable est requise de 

l’APAL pour laquelle la commune s’engage de prodiguer son assistance.  

5. La Commune s’engage d’ores et déjà à autoriser et encourager l’association 

« ASM Sport pour Tous » à générer des revenus destinés exclusivement à être 

utilisés ou réinvestis dans les sites autorisés. 

II - LA GESTION DES FONDS 
La provenance des fonds est autorisée à travers : 

a- L’ organisation d’évènements.  

b- Les dons et subventions. 

c- Les abonnements des adhérents.  

d- Les opérations de sponsoring ponctuelles ou périodiques.  

e- Les rentrées journalières courantes du site.  

f- Les ventes ( directes ou indirectes sous forme de sous- traitance) dégagées 

par des mini- buvettes destinées aux utilisateurs des sites.    

 

 

III - MISE EN ŒUVRE DE LA COMMUNICATION 

La commune s’engage à soutenir l’association en matière de communication 

à travers ses sites ,  ses pages dédiées ou ses espaces d’affichages dans la 

mesure des moyens disponibles. 

IV - LES ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 
 « ASM SPORT POUR TOUS » 



 

 

1. L’Association veille à préserver sa vocation de faciliter par tous les moyens 

l’accès au sport à l’ensemble des catégories sociales et particulièrement aux 

défavorisés et aux personnes présentant un handicap. 

2. L’Association s’engage à préserver un fonctionnement démocratique de 

ses structures ainsi que la transparence de son organisation et de ses objectifs. 

3. L’Association développe et encourage la participation des associations 

aux actions qu’elle mène , qu’elles soient sportives, éducatives, culturelles ou 

de loisirs. Dans ce cadre, L’association « ASM Sport Pour tous » formule 

d’ores et déjà le besoin de l’affection par la commune d’un des locaux 

inoccupés situés au palais Esaada qui sera aménagé et destiné à réunir 

l’ensemble des associations de la commune de la Marsa ( la Maison des 

associations). 

4. L’Association veille à la protection de L’environnement et au respect 

des valeurs morales. 

5.   L’Association s’efforce de trouver des sources de financement externes 

multiples afin de renforcer son indépendance et sa solidité financière. 

6. L’Association s’engagent à souscrire une assurance couvrant les risques 

liés à ses activités. 

7. L’Association s’engage à faire preuve de civisme en veillant au non 

gaspillage des « derniers publics » fournis par la Commune , à savoir les 

subventions , La consommation des fluides et énergies ( eau, chauffage, 

électricité, etc). 

8. Pour tous les événements programmés , L’association informera les 

administrations concernées dans les délais légaux ( commune , services de 

police et protection civile). 

9. L’Association s’engage à fournir un dossier du profil (CIN , niveau 

d’instruction ou profession) des membres du bureau directeur et des personnes 

opérationnelles sur les sites sous sa responsabilité. 

 

 

 

  



                  
 

 
SIGNATURE DES PARTIES 

 
La présente convention prend effet à la signature de la présente pour une durée 

de cinq années renouvelables par tacite reconduction et concrétise le 

partenariat entre : 

 
 

 

La Commune de la Marsa  

Monsieur Moez Bouraoui 

En vertu de la délibération du conseil municipal  

du Jeudi 02 Mars 2023. 

 

 

 

 

 

 

L’Association « ASM Sport Pour Tous » 

Monsieur Semy Ben Amara  

Président 

 

  

 

La Marsa , le ……………………… 

 

 

 
  



 

 



                  



 

 



                  



 

 



                  



 

 

 


