الجمهوريّة التونسي ـ ـّـة
وزارة الشؤون المحليّة و البيئة
بلديّة المرسى

كتابة المجلس

المحضر الجملي لجلسة المجلس البلدي
في دورته العاديّة الثّـالثة لسنة 2020

المنعقدة يوم الخميس 24سبتمبر 2020
إنعقدت يوم ²اخلميس  24سبتمرب  2020على الساعة الثّالثة بعد الزوال بقصر البلدية جلسة اجمللس
السادة
البلدي يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة  2020برائسة السيد املعز بوراوي  ،رئيس البلدية  ،وحبضور السيّدات و ّ

أعضاء اجمللس البلدي اآليت ذكرهم  ،بعد توجيه إستدعاءات كتابيّة تطبيقا مل ـ ـ ـ ـ ـا يقتضيه القانون األساسي عدد 29

ـؤرخ ف ـ ـ ـ ـ ـ ـي  09ماي  2018املتعلّق مبجلة اجلماعات احملليّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة  ،ووفقا للنص الت ّّايل :
لسنة  2018امل ّ
الموضوع  :إستدع ـ ـ ـ ـاء

.

وبعـ ـ ـ ـد  ،أتشرف إبستدعائكم حلضور جلسة اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة  ، 2020و ذلك
الزوال ( )15.00بقصر البلدية .
يوم اخلميس  24سبتمرب  2020على الساعة الثّالثة بعد ّ
➢ مساعدة رئيس البلدية ،
 السيّدة فرايل مسرية بوزيري➢ مس ـ ــاعد رئ ـ ــيس البلديـّ ـ ـة ،رئ ـ ــيس جلن ـ ــة ال ّش ـ ـؤون املاليّ ـ ـة
 السيد إلياس كشكالتصرف ،
و اإلقتصاديّة و متابعة ّ
 اآلنسة زهور قريرة السيدة عائشة املهريي السيد حممد ضياف الدريدي السيد حممد شراد -اآلنسة إميان الفهري

مستشارة  ،رئيسة دائرة البحر األزرق ،
مستشارة  ،رئيسة دائرة املرسى املدينة ،
مستشار ،رئيس دائرة قمرت ،
مستشار ،رئيس دائرة املرسى الرايض ،
مستشارة  ،رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية
و احلوكمة املفتوحة  ،رئيسة دائرة سيدي داود،

 السيد رؤوف الشنويف -السيد قيس النيقرو

مستشار ،رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة،
مستشار ،رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة،

 السيد سليم الزلطيناّلل
 السيّدة روضة الزاوشي رزق ّ-

السيدة نبيلة محزة
السيّدة سهام عز ال ّدين
السيّدة هاجر مطري
السيّد حممد نبيل صاحب
السيّد حممد التّيجاين بوعزيز
السيّد أمحد ريزا
السيّد أمين بن مسعود
و تغيّب بعذر :

 اآلنسة مىن خالص السيّدة لطيفة التاجوري السيّدة رمي احلشيشة السيّد فارس العيّاشي السيّد حممد الطيب املهريي السيّد سليم احملرزي السيّد عياض الزهار السيّد خالد شيبوب السيّد أيّوب بن احلاج -اآلنسة راقية الغريب

مستشـ ـ ـ ـ ـ ــار  ،رئـ ـ ـ ـ ـ ــيس جلنـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ّش ـ ـ ـ ـ ـ ـؤون اإلجتماعي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الشغل وفاقدي السند و حاملي اإلعاقة ،
و ّ

مستشـ ـ ــارة  ،رئيسـ ـ ــة جلنـ ـ ــة الفنـ ـ ــون و الثّقافـ ـ ــة و ال ّ بيـ ـ ــة
و التعليم ،
مستشارة ،
مستشارة ،
مستشارة ،
مستشار،
مستشار،
مستشار،
مستشار.

املساعدة األوىل لرئيس البلديّة ،
➢ مساعدة رئيس البلدية ،
مستشـ ـ ــارة  ،رئيسـ ـ ــة جلنـ ـ ــة ال ّشـ ـ ـؤون اإلداريـّ ـ ـة و إسـ ـ ــداء
اخلدمات و التّعاون الالّمركزي ،
مستشـ ـ ـ ــار  ،رئـ ـ ـ ــيس جلنـ ـ ـ ــة املسـ ـ ـ ــاواة وتكـ ـ ـ ــافؤ الفـ ـ ـ ــرص
بني اجلنسني ،
مستشار،
مستشار،
مستشار،
مستشار،
مستشار،
مستشارة .

كما حضر جلسة اجمللس البلدي:

 السيد الكاتب العام للبلديّة ، أعوان اإلدارة البلديّة ، بعض املواطنني و ممثّلي اجملتمع املدين .إنعقدت جلسة اجمللس البلدي اليت إفتتحها السيد املعز بوراوي  ،رئيس البلدية ُ ،مـ ـ ـ ــرحبّا جبميع احلاضرين

م ـ ـ ـ ـ ــن أعضـ ـ ـ ـ ـ ــاء اجمللس البلدي و اإلدارة البلديّة و املواطنني وممثّلي اجملتمع املدين.

توىل السيد رئيس البلدية إستعراض املسائل املعروضة جبدول أعمال اجللسة داعيا الّسيدات
إثر ذلك ّ ،

و الس ّّادة أعضاء اجمللس البلدي للتّداول فيها :

 )Iمعاينة إستقـالة عضوة من المجلس البلدي .
التصرف :
 )IIلجنة الشّؤون الماليّـ ــة و اإلقتصاديّة و متابعة
ّ
 )1مشروع ميزانية البلديّة لسنة .2021
)2
)3
)4
)5
)6

تصرف سنة . 2020
تنقيح ميزانيّة ّ

طلب إس جاع معلوم إستغالل مأوى سيارات.
تعديل مداولة اجمللس البلدي املنعقد يف دورته العاديّة الثّانية لسنة  2020يوم اإلثنني  06جويلية  2020املتعلّقة
ابلتّمديد يف لزمات إستغالل امللك العمومي البلدي .
الصيفي .2020
مراجعة معلوم إستغالل شواطئ مهيّأة خالل املوسم ّ
امللوثة منها .
توظيف معلوم اإلشغال الوقيت للطّريق العام على األنشطة التّجارية ماعدا ّ

السوق األسبوعيّة بقمرت .
ّ )7
كراس شروط لزمة هتيئة و إستغالل ّ
كراس شروط تسويغ األصل التّجاري املعروف ابملقهى العالية بعنوان مقهى ثقايف .
ّ )8
 )9عقد لزمة بني بلديّة املرسى وشركة " " DEALS BMحول هتيئة وإستغالل فضاء ترفيهي ذو طابع إيكولوجي
للعائلة والطّفل بقمرت .

 )10مشروع إتّفاقية بني بلدية املرسى و السيد حممد سليم بن منصور .
 )11التّفويت يف قطعة أرض اتبعة للبلديّة لفائدة شركة " داير عالء ال ّدين " .
 )12إس جاع مبالغ ماليّة .
 )13مشروع إجناز مسبح بلدي مبنطقة قمرت .

 )14قرار رقمنة اخلدمات البلديّة .
اخلاص ببيع احملجوزات .
الشروط
كراس ّ
ّ
ّ )15
•

6

 )IIIلجنة الشّؤون اإلداريّة و إسداء الخدمات و التّعاون الالّمركزي :

 )1تنقيح قرار جمموع أعوان بلديّة املرسى عدد  922املصادق عليه بتاريخ  03جانفي .2014
 )2قرار ضبط عدد و نوعيّة اخلطط املراد س ّد شغورها عن طريق املناظرة ال ّداخلية لل ّ قية ابملل ّفات و اإلمتحاانت
املهنيّة بعنوان سنة .2020
 )3إصدار طلب عروض لتكليف مكتب دراسات إلعداد التنظيم اهليكلي لبلدية املرسى و بطاقات الوصف
الوظيفي و املخطط التقديري للمهن و الكفاءات و دليل إجراءات جلميع املصاحل (الفنية ،اإلقتصادية ،
العقارية  ،املالية  ،امليزانية و األداءات.)...
 )4تركيز خلية إتّصال ببلدية املرسى .

 )VIلجنة النّظافة والصحّة و البيئة :

 )1لزمة إستغالل حمطّة تسميد النّفاايت اخلضراء .
 )2لزمة إستغالل قطعة أرض مبساحة  3000م 2ل كيز مركز لفرز النّفاايت .
 )3تركيز حمطّة تثمني النفاايت املنزليّة مع شركة "  : " Méthaniaمشروع جترييب .

لسائبة .
 )4إنتداب إطار مبصلحة النّظافة و أعوان ( طبيب بيطري ّ ،
ممرض  ،حارس و عونني) للعمل مبركز الكالب ا ّ

 )5عرض موضوع عدد  04قرارات متعلّقة مبخالفة تراتيب احملافظة على البيئة و مجاليّة املدينة و سالمة املواطنني
و ال ّ اتيب العمرانيّة.

 )Vلجنة الفنون و الثّقـافة و التّربية و التّعليم :
❖

إبرام إتّفاقية شراكة مع

فضاء " . "L' Agora

 )Iمعاينة إستقـالة عضوة من المجلس البلدي:
املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي معاينة إستقالة السيّدة مىن املطهري  ،مستشارة  ،رئيسة جلنة اإلعالم

و التّواصل و التقييم ( بتاريخ  14جويلية  ) 2020وفق ما تقتضيه الفصول التّالية:

الفصل  49خامس عشر من القانون األساسي عدد  7لسنة  2017مؤرخ يف  14فيفري  2017يتعلّق
بتنقيح وإمتام القانون األساسي عدد  16لسنة  2014امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤرخ يف  26ماي  2014املتعلق ابإلنتخاابت
واإلستفتاء :
" يعترب مقعد اجمللس البلدي أو اجلهوي شاغرا بصفة هنائيّـ ـ ـ ـة يف احلاالت التّالية :

• الوفاة ،
• العجز التام ،
• اإلستتقالة من عضوية اجمللس ،
• فقدان العضوية مبوجد حكم قضائي يقضي ابحلرمان من احلقوق املدنية والسياسية ،
• فقدان العضوية مبوجد أحكام الفصلني  98و  163من هذا القانون ،
• عند الشغور النهائي ألحد املقاعد ابجمللس الب ـ ـ ـ ـلدي أو اجلهوي يتم تعويض العضو املع ـ ـ ـ ـ ـين مب شح من القائمة
األصلية مع مراعاة ال تيب  ،وذلك يف أجل أقصاه مخسة عشر يوما من اتريخ معاينة الشغور من قبل اجمللس
البلدي أو اجلهوي .ويعد إستنفادا للقائمة األصلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة احلاالت املنصوص عليها ابلفصلني  98و  163من هذا
القانون .
تعلم اجملالس البلدية أو اجلهوية املعنية اهليئة بكل شغور يف أجل أقصاه  48ساعة من اتريخ معاينته ".

املؤرخ
الفصل  205من جملة اجلماعات احمللية ّ
الصادرة مبقتضى القانون األساسي عـ ــدد  29لسنة ّ 2018
يف  9ماي  " : 2018للعضو ابجمللس البل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدي أن يق ـ ـ ـ ـ ـ ّدم إستقالتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه لرئيس البلدية الذي يعرضها
ويتم إعالم الوايل املختص ترابيا بذلك".
على اجمللس البلدي يف أ ّول إجتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاع يعقده ملعاينتهاّ .
املؤرخ
الفصل  251من جملة اجلماعات احمللية ّ
الصادرة مبقتضى القانون األساسي ع ـ ـ ــدد  29لسنة ّ 2018
وجه إستقالة رئيس البلديّة أو إستقالة مساعديه إىل أعضاء اجمللس البلدي ال ّذي
يف  9ماي  " : 2018تُ ّ
ينعقد وجواب يف أجل ال يتجاوز مخسة عشر يوما للتّداول يف شأهنا" .
رأي المكتب البلدي
أفاد السيد رئيس البلدية أنّه على املكتب البلدي معاينة إستقالة السيّدة مىن املطهري  ،مستشارة  ،رئيسة
جلنة اإلعالم و التّواصل و التقييم ( بتاريخ  14جويلية  ) 2020وفق ما تقتضيه الفصول التّالية :
الفصل  49خامس عشر من القانون األساسي عدد  7لسنة  2017مؤرخ يف  14فيفري  2017يتعلّق
بتنقيح وإمتام القانون األساسي عدد  16لسنة  2014امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤرخ يف  26ماي  2014املتعلق ابإلنتخاابت
واإلستفتاء :
" يعترب مقعد اجمللس البلدي أو اجلهوي شاغرا بصفة هنائيّـ ـ ـ ـة يف احلاالت التّالية :

• الوفاة ،

• العجز التام ،
• اإلستتقالة من عضوية اجمللس ،

• فقدان العضوية مبوجب حكم قضائي يقضي ابحلرمان من احلقوق املدنية والسياسية ،
• فقدان العضوية مبوجب أحكام الفصلني  98و  163من هذا القانون ،

• عند الشغور النهائي ألحد املقاعد ابجمللس الب ـ ـ ـ ـلدي أو اجلهوي يتم تعويض العضو املع ـ ـ ـ ـ ـين مب شح من
القائمة األصلية مع مراعاة ال ّ تيب  ،وذلك يف أجل أقصاه مخسة عشر يوما من اتريخ معاينة الشغور من

قبل اجمللس البلدي أو اجلهوي .ويعد إستنفادا للقائمة األصلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة احلاالت املنصوص عليها ابلفصلني 98

و  163من هذا القانون .
تعلم اجملالس البلدية أو اجلهوية املعنية اهليئة بكل شغور يف أجل أقصاه  48ساعة من اتريخ معاينته ".
الصادرة مبقتضى القانون األساسي عـ ــدد  29لسنة 2018
الفصل  205من جملّة اجلماعات احملليّة ّ
املؤرخ يف  9ماي  " : 2018للعضو ابجمللس البل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدي أن يق ـ ـ ـ ـ ـ ّدم إستقالتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه لرئيس البلدية الذي
ّ

ويتم إعالم الوايل املختص ترابيا بذلك".
يعرضها على اجمللس البلدي يف أ ّول إجتمـ ـ ـ ـ ـ ـاع يعقده ملعاينتهاّ .

الصادرة مبقتضى القانون األساسي ع ـ ـ ــدد  29لسنة 2018
الفصل  251من جملة اجلماعات احمللية ّ
وجه إستقالة رئيس البلديّة أو إستقالة مساعديه إىل أعضاء اجمللس البلدي
املؤرخ يف  9ماي  " : 2018تُ ّ
ّ

ال ّذي ينعقد وجواب يف أجل ال يتجاوز مخسة عشر يوما للتّداول يف شأهنا" .

نص اإلستقالة و أعلم مجيع األعضاء احلاضرين أنّه بعد
إثر ذلك ّ ،
توىل السيد رئيـ ـ ــس البلدية تالوة ّ
السيدين
عرض هذه اإلستقالة على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة  ، 2020فإنّه ّ
ستتم مراسلة ّ
وايل تون ـ ـ ـ ـ ـس و رئيس اهليئة العليا املستقلّ ـ ـ ـ ـ ــة لإلنتخاابت قصد إعالمهما ابإلستقالة و سيقع تعويض العضوة
املستقيلة حال ورود إجابة السيد رئيس اهليئة العليا املستقلّـ ـ ـ ـ ــة لإلنتخاابت.

قرار المجلس البلدي
أفاد السيد رئيس البلدية أنّه على اجمللس البلدي معاينة إستقالة السيّدة مىن املطهري  ،مستشارة  ،رئيسة جلنة
اإلعالم و التّواصل و التقييم ( بتاريخ  14جويلية  ) 2020وفق ما تقتضيه الفصول التّالية :
الفصل  49خامس عشر من القانون األساسي عدد  7لسنة  2017مؤرخ يف  14فيفري  2017يتعلّق
بتنقيح وإمتام القانون األساسي عدد  16لسنة  2014امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤرخ يف  26ماي  2014املتعلق ابإلنتخاابت
واإلستفتاء :
" يعترب مقعد اجمللس البلدي أو اجلهوي شاغرا بصفة هنائيّـ ـ ـ ـة يف احلاالت التّالية :

• الوفاة ،

• العجز التام ،

• اإلستتقالة من عضوية اجمللس ،

• فقدان العضوية مبوجب حكم قضائي يقضي ابحلرمان من احلقوق املدنية والسياسية ،
• فقدان العضوية مبوجب أحكام الفصلني  98و  163من هذا القانون ،

• عند الشغور النهائي ألحد املقاعد ابجمللس الب ـ ـ ـ ـلدي أو اجلهوي يتم تعويض العضو املع ـ ـ ـ ـ ـين مب شح مـ ـ ـ ـ ـن
القائمة األصلية مع مراعاة ال ّ تيب  ،وذلك يف أجل أقصاه مخسة عشر يوما من اتريخ معاينة الشغور من

قبل اجمللس البلدي أو اجلهوي .ويعد إستنفادا للقائمة األصلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة احلاالت املنصوص عليها ابلفصلني 98

و  163من هذا القانون .
تعلم اجملالس البلدية أو اجلهوية املعنية اهليئة بكل شغور يف أجل أقصاه  48ساعة من اتريخ معاينته ".
الصادرة مبقتضى القانون األساسي عـ ــدد  29لسنة 2018
الفصل  205من جملّة اجلماعات احملليّة ّ
املؤرخ يف  9ماي  " : 2018للعضو ابجمللس البل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدي أن يق ـ ـ ـ ـ ـ ّدم إستقالتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه لرئيس البلدية الذي
ّ

ويتم إعالم الوايل املختص ترابيا بذلك".
يعرضها على اجمللس البلدي يف أ ّول إجتمـ ـ ـ ـ ـ ـاع يعقده ملعاينتهاّ .

الصادرة مبقتضى القانون األساسي ع ـ ـ ــدد  29لسنة 2018
الفصل  251من جملة اجلماعات احمللية ّ
وجه إستقالة رئيس البلديّة أو إستقالة مساعديه إىل أعضاء اجمللس البلدي
املؤرخ يف  9ماي  " : 2018تُ ّ
ّ

ال ّذي ينعقد وجواب يف أجل ال يتجاوز مخسة عشر يوما للتّداول يف شأهنا" .

نص اإلستقالة و أعلم مجيع األعضاء احلاضرين
إثر ذلك ّ ،
توىل السيد رئيـ ـ ــس البلدية تالوة ّ

ستتم مراسلة السيدين وايل تونس و رئيس اهليئة العليا املستقلّـ ـ ـ ـ ـ ـة لإلنتخاابت و إحالة نسخة من حمضر
أنّه ّ
اجللسة احلاليّة عليهما و سيقع تعويض العضوة املستقيلة حال ورود إجابة السيد رئيس اهليئة العليا املستقلّـ ـ ـ ـ ــة
لإلنتخاابت.

التصرف :
 )IIلجنة الشّؤون الماليّـ ـ ـة و اإلقتصاديّة و متابعة
ّ

 )1مشروع ميزانيّة البلديّة لسنة : 2021

املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي مشروع ميزانيّة البلديّة لسنة .2021

رأي المكتب البلدي
ـالتدخالت لفائدة اجلمعيّات
بعد النّقاش ّ ،قرر أعضاء املكتب البلدي احلاضرون التّخفيض يف النّفقة املتعلّقة ب ـ ّ
الرايضية من  462.000 :أ.د إىل ّ :إما  350.000أ.د أو  400.000أ.د .
ّ
مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة . 2020
قرار المجلس البلدي

قرر أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون إرجاء املصادقة على مشروع ميزانيّة البلديّة لسنة 2021
بعد النّقاش ّ ،

سيتم ضبط اترخيها الحقا وموافاة أعضاء اجمللس البلدي به .
يف جلسة إستثنائيّة ّ

اخلاص ابملصادقة على مشروع ميزانيّة البلديّة لسنة  ، 2021إق ح السيّد إلياس كشك ،
وعلى هامش النّقاش
ّ

التصرف فسخ عقد لزمة تركي ـ ـ ـ ـز و إستغالل
مساعد رئيس البلديّة  ،رئيس جلنة ّ
الشؤون املاليّة و اإلقتصاديّة و متابعة ّ

الزرقاء ابملدينة و إعادة نشر طلب عروض يف الغرض  ،و ذلك إلخالل
ّ
موزعات تذاكر وقوف السيّارات ابملناطق ّ
التحري
وكيل ّ
الشركة املستلزمة أبحد فصول العقد ال ّذي مينع إحالة اللّزمة أو جزء منها إىل الغري  ،مع دعوة اإلدارة إىل ّ
و ّإّتاذ اإلجراءات الالّزمة .

موزعات تذاكر
و بعد النّقاش  ،وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على فسخ عقد لزمة تركيـ ـ ـ ــز و إستغالل ّ

الزرقاء ابملدينة و إعادة نشر طلب عروض يف الغرض .
وقوف السيّارات ابملناطق ّ

تصرف سنة : 2020
 )2تنقيح ميزانيّة ّ
تّ حتويل دعم مايل بعنوان منحة توازن لسنة  2019و حتويل إعتماد إستثنائي لفائدة البلدايت قصد أتمني حاجيّات

مفصلة كاآليت :
السالمة و التوقّي من خماطر فريوس كوروان لفائدة بلديّة املرسى ّ
ّ
البلدايت املتأ ّكدة يف جمال ّ
تحويل دعم مالي بعنوان منحة توازن لسنة : 2019
*➢

ورد على بلدية املرسى دعم مايل بعنوان منحة توازن لسنة  2019من وزارة الشؤون احمللية و البيئة مببلغ مائة و مخسني
ألف دينارا ( 150.000د) ّتصص كمسامهة يف متويل مشروع التنوير العمومي و ذلك حسب إشعار ابلتحويل عدد
 1388بتاريخ  15جانفي  2020مبقتضى وصل عدد  2945بتاريخ  30جانفي . 2020
*تحويل إعتماد إستثنائي لفائدة البلديات قصد تأمين حاجيات البلديات المتأكدة في مجال السالمة و التوقي
من مخاطر فيروس كورونا :

ورد على بلدية املرسى دعم إستثنائي للتوقّي من إنتشار فريوس كوروان من اجمللس اجلهوي مببلغ مخسة عشر ألف دينارا
( 15أد) حسب وصل القابض البلدي عدد  205بتاريخ  19ماي  2020إىل جانب دعم إستثنائي مببلغ ألف و مثامنائة
السالمة و التوقّي من فريوس كوروان حسب وصل القابض
و مخسة و سبعني دينارا ( 1.875د) بعنوان إقتناء وسائل ّ
البلدي عدد  207بتاريخ  19ماي . 2020
تصرف  2020من  22.161.000,000د إىل
لذا  ،إرأتت بلدية املرسى ال ّ فيع يف موارد العنوان ّ
األول لسنة ّ
مفصلة كما يلي:
22.327.875,000د  ،أي بزايدة قدرها  166.875.000,000د ّ

اإلعتمادات
المصـادق عليها

الموارد المشمولة
§
ع الفصل
بالتنقيح
مناب بعنوان منحة
02 60-01
1
150 000,000
0,000
التوازن
المنح اإلستثنائة بعنوان
03 60-02
1
16 875,000
0,000
التسيير
0,000
22 161 000,000
البقية بدون تغيير:

22 161 000,000

166 875,000 22 161 000,000

22 327 875,000

مبلغ التنقيح

جملة موارد العنوان األول:
موارد العنوان
جملة
13 962 592,228
الثاني:
مجموع
البلدية

موارد ميزانية

اإلعتمادات النهـائيـة
150 000,000
16 875,000

13 962 592,228

166 875,000 36 123 592,228

36 290 467,228

وترفع تقديرات نفقات امليزانية من  36.123.592,228د إىل  36.290.467,228د  ،أي بزايدة قدرها
 166.875,000د مبيّنة كما يلي :
ع

الفصل

1

03-302

25

2

06.610

01

§

النفقات المشمولة
بالتنقيح

اإلعتمادات
المصـادق عليها

مصاريف الوقاية الصحية

100 000,000

البقية بدون تغيير:

19 906 315,000

مبلغ التنقيح
16 875,000

اإلعتمادات
النهـائيـة
116 875,000
19 906 315,000

جملة نفقات العنوان
األول:

20 006 315,000

16 875,000

20 023 190,000

اإلنارة العمومية

1 083 717,601

150 000,000

1 233 717,601

البقية بدون تغيير:

15 033 559,627

15 033 559,627

جملة نفقات العنوان
الثاني:

16 117 277,228

150 000,000

16 267 277,228

مجموع نفقات ميزانية
البلدية

36 123 592,228

166 875,000

36 290 467,228

األول يف نفقات العنوان الثّاين من 2.154.685,000د إىل 2.304.685,000د،
و ابلتّايل تُرفع مسامهة موارد العنوان ّ

أي بزايدة قدرها 150.000,000د .

مساهمة موارد ع  1في نفقات ع 2

2 154 685,000

150 000,000

2 304 685,000

تصرف سنة  2020مرفوقا مبالحظات
الرأي يف تنقيح ميزانيّة ّ
املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء ّ
أمني املال اجلهوي تونس  3حسب املراسلة املسجلة مبكتب الضبط حتت عدد  4442بتاريخ  14جويلية . 2020
رأي المكتب البلدي
تصرف سنة  2020وفقا للجداول التّالية :
بعد النّقاش  ،وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على تنقيح ميزانيّة ّ

▪

تصرف  2020من  22.161.000,000د إىل
األول لسنة
ترفع موارد العنوان ّ
ّ
مفصلة كما يلي:
22.327.875,000د  ،أي بزايدة قدرها  166.875.000,000د ّ
اإلعتمادات
المصـادق عليها

الموارد المشمولة
§
ع الفصل
بالتنقيح
مناب بعنوان منحة
02 60-01
1
150 000,000
0,000
التوازن
المنح اإلستثنائة بعنوان
03 60-02
1
16 875,000
0,000
التسيير
0,000
22 161 000,000
البقية بدون تغيير:

22 161 000,000

166 875,000 22 161 000,000

22 327 875,000

مبلغ التنقيح

اإلعتمادات النهـائيـة

جملة موارد العنوان األول:
موارد العنوان
جملة
13 962 592,228
الثاني:
مجموع
البلدية

▪

موارد ميزانية

150 000,000
16 875,000

13 962 592,228

166 875,000 36 123 592,228

36 290 467,228

وترفع تقديرات نفقات امليزانية من  36.123.592,228د إىل  36.290.467,228د  ،أي بزايدة قدرها
 166.875,000د مبيّنة كما يلي :

ع

الفصل

1

03-302

25

2

06.610

01

▪

§

النفقات المشمولة
بالتنقيح

اإلعتمادات
المصـادق عليها

مصاريف الوقاية الصحية

100 000,000

البقية بدون تغيير:

19 906 315,000

اإلعتمادات
النهـائيـة

مبلغ التنقيح
16 875,000

116 875,000
19 906 315,000

جملة نفقات العنوان
األول:

20 006 315,000

16 875,000

20 023 190,000

اإلنارة العمومية

1 083 717,601

150 000,000

1 233 717,601

البقية بدون تغيير:

15 033 559,627

15 033 559,627

جملة نفقات العنوان
الثاني:

16 117 277,228

150 000,000

16 267 277,228

مجموع نفقات ميزانية
البلدية

36 123 592,228

166 875,000

36 290 467,228

األول يف نفقات العنوان الثّاين من 2.154.685,000د إىل
و ابلتّايل تُرفع مسامهة موارد العنوان ّ
2.304.685,000د ،أي بزايدة قدرها 150.000,000د .

مساهمة موارد ع  1في نفقات ع 2

2 154 685,000

150 000,000

2 304 685,000

مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة . 2020

قرار المجلس البلدي
تصرف سنة  2020وفقا للجداول
بعد النّقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على تنقيح ميزانيّة ّ
التّالية :
تصرف  2020من  22.161.000,000د إىل 22.327.875,000د ،
▪ ترفع موارد العنوان ّ
األول لسنة ّ
مفصلة كما يلي:
أي بزايدة قدرها  166.875.000,000د ّ
اإلعتمادات
المصـادق عليها

الموارد المشمولة
§
ع الفصل
بالتنقيح
مناب بعنوان منحة
02 60-01
1
150 000,000
0,000
التوازن
المنح اإلستثنائة بعنوان
03 60-02
1
16 875,000
0,000
التسيير
0,000
22 161 000,000
البقية بدون تغيير:

22 161 000,000

166 875,000 22 161 000,000

22 327 875,000

مبلغ التنقيح

اإلعتمادات النهـائيـة

جملة موارد العنوان األول:
موارد العنوان
جملة
13 962 592,228
الثاني:
مجموع
البلدية

▪

موارد ميزانية

150 000,000
16 875,000

13 962 592,228

166 875,000 36 123 592,228

36 290 467,228

وترفع تقديرات نفقات امليزانية من  36.123.592,228د إىل  36.290.467,228د  ،أي بزايدة قدرها
 166.875,000د مبيّنة كما يلي :

ع

الفصل

1

03-302

25

2

06.610

01

▪

§

النفقات المشمولة
بالتنقيح

اإلعتمادات
المصـادق عليها

مصاريف الوقاية الصحية

100 000,000

البقية بدون تغيير:

19 906 315,000

مبلغ التنقيح
16 875,000

اإلعتمادات
النهـائيـة
116 875,000
19 906 315,000

جملة نفقات العنوان
األول:

20 006 315,000

16 875,000

20 023 190,000

اإلنارة العمومية

1 083 717,601

150 000,000

1 233 717,601

البقية بدون تغيير:

15 033 559,627

15 033 559,627

جملة نفقات العنوان
الثاني:

16 117 277,228

150 000,000

16 267 277,228

مجموع نفقات ميزانية
البلدية

36 123 592,228

166 875,000

36 290 467,228

األول يف نفقات العنوان الثّاين من 2.154.685,000د إىل
و ابلتّايل تُرفع مسامهة موارد العنوان ّ
2.304.685,000د ،أي بزايدة قدرها 150.000,000د .

مساهمة موارد ع  1في نفقات ع 2

2 154 685,000

150 000,000

و ّفوض اجمللس لرئيسه ّإّتاذ اإلجراءات الالّزمة يف الغرض .

2 304 685,000

 )3طلب إسترجاع معلوم إستغالل مأوى سيّـارات:
تق ّدمت السيّدة مروى بن حممد ( حالة إجتماعيّة ) مبطلب تبعا لعدم مت ّكنها من إستغالل مأوى سيّارات قصد
إس جاع املبلغ املدفوع وقدره ثالثة آالف دينار( 3.000،000د) .
الرأي يف خصوص مطلبها .
املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء ّ
رأي المكتب البلدي

بعد النّقاش  ،وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على إرجاع املبلغ املدفوع من طرف السيّدة مروى بن حممد
( حالة إجتماعيّة ) وقدره ثالثة آالف دينار( 3.000،000د)  ،و ذلك لعدم مت ّكنها من إستغالل مأوى سيّارات.
مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة . 2020
قرار المجلس البلدي

بعد النّقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على إرجاع املبلغ املدفوع من طرف السيّدة مروى بن حممد
( حالة إجتماعيّة ) وقدره ثالثة آالف دينار( 3.000،000د)  ،و ذلك لعدم مت ّكنها من إستغالل مأوى سيّارات.
 )4تعديل مداولة المجلس البلدي المنعقد في دورته العاديّة الثّـانية لسنة  2020يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم اإلثنين

06جويلية  2020المتعلّقة بالتّمديد في لزمات إستغالل الملك العمومي البلدي :
املؤرخ يف  07أوت  2020املتعلّق ابلتّداعيات املاليّـ ـ ـ ـة امل تّبة عن
تبعا ملنشور السيد وزير ّ
الشؤون احمللية عدد ّ 16
توقّف نشاط األسواق األسبوعيّة للتوقّي من إنتشار فريوس كوفيد ، 19-وال ّذي أ ّكد على عدم إمكانيّة التّمديد يف م ّدة
سراين عقود اللّزمات وضرورة إعتماد آلية الطّرح.
الرأي حول تعديل مداولة اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّانية
املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء ّ
لسنة  2020املنعقدة يوم اإلثنني  06جويلية  2020املتعلّقة ابلتّمديد يف لزمات إستغالل امللك العمومي البلدي ويف
الرايض مراجعة مثن اللّزمة.
السوق األسبوعيّة ابملرسى ّ
طلب السيّد سامل احلرايب مستلزم ّ
➢

املبلغ اجلملي
للّزمة
 553.000د

مقرتح التّخفيض ال ّذي تّ إحتسابه على النّحو التّال

م ّدة اللّزمة

سنة واحدة من
 15جانفي
 2020إىل
غاية 14
جانفي
.2021

عدد ّأّيم

اإلنتصاب
 52أحد

فرتة التوقّف

من  15مارس
 2020إىل 24
ماي .2020

عدد

اآلحاد
11

:

طريقة إحتساب الطّرح مبلغ اللّزمة بعد الطّرح

 553.000د
52
=
10.634د 11 x
= 116.980د.

553.000د

-

116.980د =
 436.654.020د.

رأي المكتب البلدي
املؤرخ يف  07أوت  2020املتعلّق
بعد النّقاش  ،و تطبيقا ملقتضيات منشور السيد وزير ّ
الشؤون احمللية عدد ّ 16
ابلتّداعيات املاليّـ ـ ـ ـة امل تّبة عن توقّف نشاط األسواق األسبوعيّة للتوقّي من إنتشار فريوس كوفيد ، 19-وال ّذي أ ّكد على
عدم إمكانيّة التّمديد يف م ّدة سراين عقود اللّزمات وضرورة إعتماد آلية الطّرح  ،وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون
على تعديل مداولة اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّانية لسنة  2020املنعقدة يوم اإلثنني  06جويلية  2020املتعلّقة
الرايض على النّحو
السوق األسبوعيّة ابملرسى ّ
ابلتّمديد يف لزمات إستغالل امللك العمومي البلدي و على مراجعة مثن لزمة ّ
التّايل :
املبلغ اجلملي
للّزمة
 553.000د

م ّدة اللّزمة
سنة واحدة من
 15جانفي
 2020إىل
غاية 14

عدد ّأّيم

اإلنتصاب
 52أحد

فرتة التوقّف
من  15مارس

عدد

طريقة إحتساب الطّرح مبلغ اللّزمة بعد الطّرح

اآلحاد
11

 2020إىل 24
ماي .2020

 553.000د
52
=

553.000د

-

116.980د =
 436.654.020د.

10.634د 11 x

جانفي
.2021

= 116.980د.

مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة . 2020
قرار المجلس البلدي
املؤرخ يف  07أوت  2020املتعلّق
بعد النّقاش  ،و تطبيقا ملقتضيات منشور السيد وزير ّ
الشؤون احمللية عدد ّ 16
ابلتّداعيات املاليّـ ـ ـ ـة امل تّبة عن توقّف نشاط األسواق األسبوعيّة للتوقّي من إنتشار فريوس كوفيد ، 19-وال ّذي أ ّكد على
عدم إمكانيّة التّمديد يف م ّدة سراين عقود اللّزمات وضرورة إعتماد آلية الطّرح  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون
على تعديل مداولة اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّانية لسنة  2020املنعقدة يوم اإلثنني  06جويلية  2020املتعلّقة
الرايض على النّحو
السوق األسبوعيّة ابملرسى ّ
ابلتّمديد يف لزمات إستغالل امللك العمومي البلدي و على مراجعة مثن لزمة ّ
التّايل :

املبلغ اجلملي
للّزمة
 553.000د

م ّدة اللّزمة
سنة واحدة من

فرتة التوقّف

عدد ّأّيم

اإلنتصاب
 52أحد

 15جانفي
 2020إىل
غاية 14

من  15مارس

طريقة إحتساب الطّرح مبلغ اللّزمة بعد الطّرح

عدد
اآلحاد
11

 553.000د
52
=

 2020إىل 24
ماي .2020

553.000د

-

116.980د =
 436.654.020د.

10.634د 11 x

جانفي
.2021

= 116.980د.

الصيفي : 2020
 )5مراجعة معلوم إستغالل شواطئ مهيأة خالل الموسم ّ
الشواطئ املهيّأة مل ّدة ثالثة مواسم صيفيّة (  2020 ،2019و ) 2021
اليت تق ّدم هبا مستغلّو ّ
تبعا للمطالب ّ
اليت تلت احلجر
قصد التّخفيض يف معلوم اإلستغالل للموسم احلايل مبا يتناسب مع توقّف نشاطهم خالل الف ة ّ
الصحي  ،وحيث أ ّن الفصل  139من جملّة اجلماعات احمللية ينّص على أنّه " يضبط جملس اجلماعة احملليّة حاالت
ّ
الرسوم واحلقوق واملشاركة يف نفقات األشغال" .
اإلعفاء أو التّخفيض من خمتلف املعاليم و ّ
الرأي خبصوص مق ح التّخفيض طبقا للجدول التّايل ،علما وأنّه
املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء ّ
متّت دراسة خمتلف هذه املطالب حالة حبالة :
المستغل

معلوم اإلستغالل الموسمي

المدة المقترح طرحها

مبلغ التخفيض

المبلغ المستوجب بعنوان
سنة 2020

زهير البرهومي

 112.000د

 90يوما

 56.000د

 56.000د

ريم بوعزيز

 80.850د

 45يوما

 20.474د

 60.376د

إلياس عبيد

 22.050د

 45يوما

 5.512د

 16.538د

نزار بن فرج

 33.600د

 45يوما

 8.400د

 25.200د

محمد الجبالي

 50.946د

 45يوما

 12.736د

 38.210د

رأي المكتب البلدي

بعد النّقاش  ،و تطبيقا للفصل  139من جملّة اجلماعات احمللية ّ ،قرر أعضاء املكتب البلدي احلاضرون
اليت
التّخفيض يف معلوم إستغالل ّ
الشواطئ املهيّأة للموسم احلايل مبا يتناسب مع توقّف نشاط املستغلّني خالل الف ة ّ
الصحي طبقا للجدول التّايل :
تلت احلجر ّ
المستغل

معلوم اإلستغالل الموسمي

المبلغ المستوجب بعنوان

المدة المقترح طرحها

مبلغ التخفيض

زهير البرهومي

 112.000د

 60يوما

 37.380د

 74.620د

ريم بوعزيز

 80.850د

 40يوما

 18.000د

 62.850د

إلياس عبيد

 22.050د

 40يوما

 4.900د

 17.150د

نزار بن فرج

 33.600د

 40يوما

 8.000د

 25.600د

محمد الجبالي

 50.946د

 40يوما

 11.322د

 39.624د

سنة 2020

الشواطئ املهيّأة خالص املبالغ املستوجبة قبل يوم  31أكتوبر .2020
شريطة ّ
تويل مستغلّي هذه ّ
مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة . 2020
قرار المجلس البلدي

بعد النّقاش  ،و تطبيقا للفصل  139من جملّة اجلماعات احمللية ّ ،قرر أعضاء املكتب البلدي احلاضرون التّخفيض يف

اليت تلت احلجر
معلوم إستغالل ّ
الشواطئ املهيّأة للموسم احلايل مبا يتناسب مع توقّف نشاط املستغلّني خالل الف ة ّ
الصحي طبقا للجدول التّايل :
ّ
المستغل

معلوم اإلستغالل الموسمي

المبلغ المستوجب

المدة المقترح طرحها

مبلغ التخفيض

زهير البرهومي

 112.000د

 50يوما

 31.111د

 80.889د

ريم بوعزيز

 80.850د

 40يوما

 18.000د

 62.850د

إلياس عبيد

 22.050د

 40يوما

 4.900د

 17.150د

نزار بن فرج

 33.600د

 40يوما

 8.000د

 25.600د

محمد الجبالي

 50.946د

 40يوما

 11.322د

 39.624د

بعنوان سنة 2020

الشواطئ املهيّأة خبالص املبالغ املستوجبة قبل يوم  31أكتوبر  2020وعدم اإلستغالل
شريطة إلتزام مستغلّي هذه ّ

بعد هذا التّاريخ .

الملوثة منها :
 )6توظيف معلوم اإلشغال الوقتي للطّريق العام على األنشطة التّجارية ماعدا ّ

الرأي يف مق ح تعميم إسناد تراخيص اإلشغال الوقيت للملك
املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء ّ
العمومي البلدي على أصحاب احملالّت التّجارية ال ّذين يستغلّون األرصفة يف حدود ما تسمح به مساحتها وتوظيف
امللوثة .
املعلوم املستوجب ما عدا األنشطة ّ
رأي المكتب البلدي

بعد النّقاش  ،وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على تعميم إسناد تراخيص اإلشغال الوقيت للملك العمومي

امللوثة منها  -ال ّذين يستغلّون األرصفة يف حدود ما تسمح به مساحتها
البلدي على أصحاب احملالّت التّجارية  -ما عدا ّ
املرخص يف إستغالهلا وتوظيف املعلوم املستوجب.
تقل عن  1,40م ) مع رسم املساحة ّ
( مع ترك مساحة للم ّجلني ال ّ
مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة . 2020
قرار المجلس البلدي

بعد النّقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على تعميم إسناد تراخيص اإلشغال الوقيت للملك العمومي

امللوثة منها  -ال ّذين يستغلّون األرصفة يف حدود ما تسمح به
البلدي على أصحاب احملالّت التّجارية  -ما عدا ّ

املرخص يف إستغالهلا وتوظيف
تقل عن  1,40م ) مع رسم املساحة ّ
مساحتها ( مع ترك مساحة للم ّجلني ال ّ
املعلوم املستوجب يف الغرض .
السوق األسبوعيّة بقمرت :
ّ )7
كراس شروط لزمة تهيئة و إستغالل ّ
السوق األسبوعيّة بقمرت
الرأي يف ّ
املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء ّ
كراس شروط لزمة هتيئة و إستغالل ّ
املزمع إجنازها على قطعة األرض املوجودة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .Km5
رأي المكتب البلدي
السوق ستكون سوقا عصريّة مسيّجة و حتتوي على
بعد النّقاش  -و بعد أن ّ
وضح السيّد الكاتب العام أ ّن هذه ّ
إدارة و سيقع ضبط م ّدة لزمة اإلستغالل حبسب حجم اإلستثمار  -وافق أعضاء املكتب البل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدي احلاضرون على
السوق األسبوعيّة بقمرت املزمع إجنازها على قطعة األرض املوجودة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ. Km5
ّ
كراس شروط لزمة هتيئة و إستغالل ّ
مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة . 2020

قرار المجلس البلدي
السوق ستكون سوقا عصريّة مسيّجة و حتتوي على
بعد النّقاش  -و بعد أن ّ
وضح السيّد الكاتب العام أ ّن هذه ّ
إدارة و سيقع ضبط م ّدة لزمة اإلستغالل حبسب حجم اإلستثمار  -وافق أعضاء اجمللس البل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدي احلاضرون على
السوق األسبوعيّة بقمرت املزمع إجنازها على قطعة األرض املوجودة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـKm5
ّ
كراس شروط لزمة هتيئة و إستغالل ّ
وفقا للوثيقة امللحقة.
يتم اللّجوء إىل تنظيم مناظرة أفكار يشارك فيها طلبة املدرسة
هذا  ،و إق حت السيّدة نبيلة محزة  ،مستشارة أن ّ
السوق املزمع إجنازه مبنطقة قمرت م ـ ـ ــع
الوطنية للهندسة املعماريّة والتّعمري بسيدي بوسعيد قصد وضع ّ
تصور ملشروع ّ
تصور  ،و من مثّة تقدمي هذا األخري ملكتب دراسات قصد إعتماده أو اإلستئناس به .
برجمة إسناد جائزة ألفضل ّ
رحب أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون هبذا املق ح .
وقد ّ

كراس شروط تسويغ األصل التّجاري المعروف بالمقهى العالية بعنوان مقهى ثقـافي :
ّ )8
صدر حكم إستعجايل عن احملكمة اإلبتدائيّة بتونس بتاريخ  15سبتمرب  2020يقضي إبلزام مك ي األصل التّجاري
بذمته من معاليم كراء عن الف ة امل اوح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة من
املعروف بـ ـ ـ "املقهى العالية " ابخلروج من املكرى إن مل يدفع ما ّتلّد ّ
 01سبتمرب  2017إىل  30سبتمرب  2020و قدرها  1.262.625 , 000د  ،و املعروض على أنظار أعضاء املكتب
كراس شروط تسويغ األصل التّجاري املعروف ابملقهى العالية بعنوان مقهى ثقايف .
الرأي يف ّ
البلدي إبداء ّ
رأي المكتب البلدي
كراس شروط تسويغ األصل التّجاري املعروف ابملقهى
بعد النّقاش  ،وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على ّ
العالية بعنوان مقهى ثقايف.
مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة . 2020

قرار المجلس البلدي
كراس شروط تسويغ األصل التّجاري املعروف
بعد النّقاش  ،وافقت أغلبيّة أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على ّ
ابملقهى العالية بعنوان مقهى ثقايف وفقا للوثيقة امللحقة .
 )9عقد لزمة بين بلديّة المرسى وشركة " " DEALS BMحول تهيئة وإستغالل فضاء ترفيهي ذو طابع

إيكولوجي للعائلة والطّفـل بقمرت :
الرأي يف عقد لزمة بني بلديّة املرسى وشركة " " DEALS BMحول
املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء ّ
هتيئة وإستغالل فضاء ترفيهي ذو طابع إيكولوجي للعائلة والطفل بقمرت .
رأي المكتب البلدي
بعد النّقاش ّ ،قرر أعضاء املكتب البلدي احلاضرون إحالة عقد لزمة بني بلديّة املرسى وشركة "" DEALS BM

حول هتيئة وإستغالل فضاء ترفيهي ذو طابع إيكولوجي للعائلة والطّفل بقمرت على أنظار اجمللس البلدي يف دورته
العاديّة الثّالثة لسنة . 2020

قرار المجلس البلدي
مكوانت املشروع املعروض على
بعد النّقاش  ،وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون – بعد مشاهدة ّ
"ال ّداتشو"  -على إبرام عقد لزمة بني بلديّة املرسى وشركة " " DEALS BMحول هتيئة وإستغالل فضاء ترفيهي
ذو طابع إيكولوجي للعائلة والطفل بقمرت وفقا للوثيقة امللحقة  ،مع حت ّفظ السيّد رؤوف الشنّويف  ،مستشار
للصبغة
 ،رئيس جلنة الطّفولة و ّ
مكوانته ّ
الرايضة على املشروع من حيث عدم مطابقة بعض ّ
الشباب و ّ
خلاص ابلفضاء .
اإليكولوجيّة املنصوص عليها صلب كّراس ّ
الشروط ا ّ

محمد سليم بن منصور:
 )10مشروع إتّفـاقية بين بلديّة المرسى و السيّد ّ
الرأي يف مشروع إتّفاقية بني بلدية املرسى و السيد حممد سليم بن
املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء ّ
منصور – بصفته الشخصيّة و بصفته وكيل الشركة التّونسية للمأكوالت الفرنسيّة و شركة اجلمهوريّة للبعث العقاري -
املزمع إبرامها يف إطار تسوية وضعيّة العقار الكائن بزاوية شارع عبد الرمحان مامي وهنج فيكتور هيقو ،والبناية الكائنة
السايف ابملرسى.
بنهج زهري ّ
رأي المكتب البلدي

بعد النّقاش ّ ،قرر أعضاء املكتب البلدي احلاضرون إحالة مشروع إتّفاقية بني بلدية املرسى و السيد حممد سليم بن

منصور – بصفته الشخصيّة و بصفته وكيل الشركة التّونسية للمأكوالت الفرنسيّة و شركة اجلمهوريّة للبعث العقاري -

املزمع إبرامها يف إطار تسوية وضعيّة العقار الكائن بزاوية شارع عبد الرمحان مامي وهنج فيكتور هيقو ،والبناية الكائنة

السايف ابملرسى على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة . 2020
بنهج زهري ّ

قرار المجلس البلدي
بعد النّقاش  ،وافقت أغلبيّة أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على مشروع إتّفاقية بني بلدية املرسى و السيد حممد سليم
بن منصور – بصفته الشخصيّة و بصفته وكيل الشركة التّونسية للمأكوالت الفرنسيّة و شركة اجلمهوريّة للبعث العقاري -
املزمع إبرامها يف إطار تسوية وضعيّة العقار الكائن بزاوية شارع عبد الرمحان مامي وهنج فيكتور هيقو ،والبناية الكائنة بنهج
السايف ابملرسى وفقا للوثيقة امللحقة .
زهري ّ
 )11التّفويت في قطعة أرض تابعة للبلديّة لفـائدة شركة " ديار عالء الدّين " :
ضم قطعة أرض متسح  70م2
تق ّدمت شركة " داير عالء ال ّدين" مبطلب لبلديّة املرسى ترغب من خالله يف ّ
الشركة الطّالبة  ،و ذلك
الرسم العقاري عدد  86372لقطعة أرض جماورة هلا على ملك ّ
على ملك البلديّة موضوع ّ
للشركة .
قصد برجمة مشروع متكامل ووظيفي ّ
و حيث كلّف السيّد رئيس البلديّة املصلحة الفنيّة والعقاريّة حتت إشراف السيّد رئيس دائرة قمرت و حبضور بعض
تبني بعد املعاينة أ ّن قطع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة األرض
ضمها  ،و حيث ّ
أعضاء اجمللس البلدي إبجراء معاينة لقطعة األرض املرغوب ّ
هذه عدمية اجلدوى من حيث املساحة و املوقع إذ ّأهنا غري قابلة ال للتّجزئة أو التّقسيم و ال ميكن أبيّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة حال
إستغالهلا من طرف البلديّة .
اليت متسح  70م 2على ملك
املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على التّفويت يف قطعة األرض ّ
الرسم العقاري عدد  86372لفائدة شركة " داير عالء ال ّدين" و إمتام بقيّة إجراءات تقدير قيمتها
البلديّة موضوع ّ
الشركة ابلتك ّفل مبصاريف
الشؤون العقاريّة  ،مع مطالبة ّ
العامة لإلختبارات بوزارة أمالك ال ّدولة و ّ
من طرف اإلدارة ّ
هتيئة الطّريق احملاذي للقطعة .
رأي المكتب البلدي

الضم
بعد النّقاش ّ ،قرر أعضاء املكتب البلدي احلاضرون إعادة إجراء معاينة اثنية لقطعة األرض موضوع طلب ّ
الراغبني يف ذلك و عرض نتيجة املعاينة على أنظار
حبضور السيّد رئيس ال ّدائرة بقمرت و بعض أعضاء املكتب البلدي ّ

اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة . 2020

قرار المجلس البلدي

اليت متسح  70م 2على
بعد النّقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على التّفويت يف قطعة األرض ّ
الرسم العقاري عدد  86372لفائدة شركة " داير عالء ال ّدين" و إمتام بقيّة إجراءات تقدير
ملك البلديّة موضوع ّ
الشركة ابلتك ّفل
الشؤون العقاريّة  ،مع مطالبة ّ
العامة لإلختبارات بوزارة أمالك ال ّدولة و ّ
قيمتها من طرف اإلدارة ّ
مبصاريف هتيئة الطّريق احملاذي للقطعة .

 )12إسترجاع مبالغ ماليّة :

الرأي يف خصوص مطالب إس جاع مبالغ ماليّة ُدفعت كتسبقة
املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إبداء ّ

السعادة – وفقا للقائمة املصاحبة  -بسبب ّإما تزامن هذا
أو كامل املبلغ قصد إبرام عقود زواج بقاعة األفراح بقصر ّ
الصحي العام و إجراءاته
اإلبرام مع ظهور جائحة كوفيـ ـ ـ ــد –  19وصدور خمتلف النصوص ال ّ تيبية املنظّمة للحجر ّ

الزواج إلقامته خارج تراب الوطن  ،علما و أ ّن هذه اجلائحة تّ تصنيفها
أو صعوبة  /إستحالة حضور أحد طريف عقد ّ
الزواج .
قوة قاهرة و ظرف غري متوقّـع و ابلتّايل خارج عن إرادة البلديّة و طريف عقد ّ
كّ
قـائمة في طالبي إسترجاع مبالغ ماليّة مدفوعة
قصد إبرام عقود زواج بقصر البلديّة
اإلسم واللقب
سيف ال ّدين بن مصطفى
السنوسي
بسام ّ
ّ
مهدي حول

السنوسي
حممد صاحل ّ

الزواج
تاريخ ّ
 22مارس 2020

المبلغ المدفوع
900د

 25مارس 2020

 750د

 11أفريل 2020

200د

 27جويلية 2020

 200د

قرار المجلس البلدي
بعد النّقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على إرجاع مبالغ ماليّة ُدفعت كتسبقة أو كامل املبلغ
السعادة – وفقا للقائمة املصاحبة  -بسبب ّإما تزامن هذا اإلبرام مع
قصد إبرام عقود زواج بقاعة األفراح بقصر ّ

الصحي العام و إجراءاته أو صعوبة
ظهور جائحة كوفيـ ـ ـ ــد –  19وصدور خمتلف النصوص ال ّ تيبية املنظّمة للحجر ّ
قوة
 /إستحالة حضور أحد طريف عقد ّ
الزواج إلقامته خارج تراب الوطن  ،علما و أ ّن هذه اجلائحة تّ تصنيفها ك ّ
الزواج .
قاهرة و ظرف غري متوقّـع و ابلتّايل خارج عن إرادة البلديّة و طريف عقد ّ
قـائمة في طالبي إسترجاع مبالغ ماليّة مدفوعة
قصد إبرام عقود زواج بقصر البلديّة
اإلسم واللقب
سيف ال ّدين بن مصطفى
السنوسي
بسام ّ
ّ
مهدي حول

السنوسي
حممد صاحل ّ

الزواج
تاريخ ّ
 22مارس 2020

المبلغ المدفوع
900د

 25مارس 2020

 750د

 11أفريل 2020

200د

 27جويلية 2020

 200د

وفوض اجمللس لرئيسه ّإّتاذ اإلجراءات الالّزمة يف الغرض .
ّ

 )13مشروع إنجاز مسبح بلدي بمنطقة قمرت :
املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املوافقة على إصدار طلب عروض قصد إجناز مشروع مسبح
بلدي مبنطقة قمرت على أرض بلديّة .

قرار المجلس البلدي
بعد النّقاش  ،وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون مبدئيّا على إصدار طلب عروض قصد إجناز مشروع
كراس شروط يف الغرض .
مسبح بلدي مبنطقة قمرت على أرض بلديّة و إعداد ّ

 )14قرار رقمنة الخدمات البلديّة :
اليت مت ّكن
املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املوافقة على إصدار قرار يتعلّق برقمنة اخلدمات اإلداريّة ّ
من اإلستغناء عن األوراق يف التّعامل بني خمتلف اإلدارات و املصاحل البلديّة و كذلك املواطنني  ،ربح الوقت ،
ضمان أكثر شفافيّة و موضوعيّة  ،التّقليص من التّصادم مع املواطنني و من سوء أتويل يف عالقة اإلدارة فيما بينها
و يف عالقة اإلدارة ابملواطنني  .هذا  ،و تتطلّب رقمنة اخلدمات البلديّة ضرورة جتاوب اإلدارة و رصد إعتمادات
يف الغرض إلقتناء اللّوجيستيك الالّزم .
قرار المجلس البلدي
بعد النّقاش  ،وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على على إصدار قرار يتعلّق برقمنة اخلدمات اإلداريّة
اليت مت ّكن من اإلستغناء عن األوراق يف التّعامل بني خمتلف اإلدارات و املصاحل البلديّة و كذلك املواطنني  ،ربح
ّ
الوقت  ،ضمان أكثر شفافيّة و موضوعيّة  ،التّقليص من التّصادم مع املواطنني و من سوء أتويل يف عالقة اإلدارة
فيما بينها و يف عالقة اإلدارة ابملواطنني  ،مع رصد اإلعتمادات يف الغرض إلقتناء اللّوجيستيك الالّزم يف الغرض.

كراس الشّروط الخاص ببيع المحجوزات :
ّ )15
اجملمعة
املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املوافقة على إجراء بتّة عموميّة قصد التّفويت يف احملجوزات ّ
الشروط املصاحبة .
لكراس ّ
من طرف أعوان ّ
الشرطة البلديّة و املوجودة مبستودع احلجز البلدي وفقا ّ
قرار المجلس البلدي
بعد النّقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على إجراء بتّة عموميّة قصد التّفويت يف احملجوزات
الشرطة البلديّة و املوجودة مبستودع احلجز البلدي وفقا للوثيقة امللحقة.
اجملمعة من طرف أعوان ّ
ّ

 )IIIلجنة الشّؤون اإلداريّة و إسداء الخدمات و التّعاون الالّمركزي :

 )1تنقيح قرار مجموع أعوان بلديـّة المرسـى عدد  922المصادق عليه بتاريخ  03جانفي : 2014

➢ السّلك اإلداري املشرتك:

طبقا لألمر احلكومي عدد  115لسنة
ابلسلك اإلداري املش ك لإلدارات العموميّة ،
ّ

2020

املؤرخ يف
ّ

25

فيفري

2020

واملتعلق بضبط النّظام األساسي اخلاص

السلك و هي:
و إعتماد على الفصل ّ
األول منه فإنّه متّت إضافة رتبة جديدة هلذا ّ
صرف مساعد.
متصرف عام من ّ
الصنف األعلى و تغيري تسمية رتبة ملحق إدارة حيث أصبحت مت ّ
ّ

للسلك اإلداري املش ك
و يف هذا اإلطار و إستنادا على ما تق ّدم  ،فإ ّن تنقيح قرار جمموع أعوان بلديّة املرسى ابلنّسبة ّ
متصرف
متصرف عام من ّ
الصنف األعلى و تغيري بيان اإلطار من ملحق إدارة إىل ّ
يتمثّل يف إضافة عدد  04خطة ّ

صرف رئيس.
مساعد و إضافة عدد  02خطّة مت ّ

➢ السّلك التّقين املشرتك:

املؤرخ يف  26ديسمرب  2019و املتعلّق بتنقيح و إمتام األمر  821لسنة
طبقا لألمر احلكومي عدد  1239لسنة ّ 2019
املؤرخ  12أفريل  1999املتعلّق بضبط النّظام األساسي اخلاص التّقين املش ك لإلدارات العموميّة ،
ّ 1999
السلك و هي:
و إعتمادا على العنوان األ ّول منه  ،فإنّه متّت إضافة رتبتني جديدتني هلذا ّ
 تقين عام. تقين رئيس.للسلك التّقين املش ك
و يف هذا اإلطار و إستنادا على ما تق ّدم  ،فإن ّّ تنقيح قرار جمموع أعوان بلديّة املرسى ابلنّسبة ّ
يتمثّل يف إضافة خطّة:
 تقين عام 04 :خطط. -تقين رئيس ّأول 04 :خطط.

رأي المكتب البلدي

بعد النّقاش  ،وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على تنقيح قرار جمموع أعوان بلديـّة املرسـى عدد  922املصادق
عليه بتاريخ  03جانفي  2014على النّحو التّايل :

ابلنّسبة للسّلك اإلداري املشرتك:

املؤرخ يف  25فيفري
األول من األمر احلكومي عدد  115لسنة ّ 2020
يتمثّل التّنقيح – تطبيقا للفصل ّ
ابلسلك اإلداري املش ك لإلدارات العمومية ،ال ّذي أضاف رتبة جديدة هلذا
واملتعلّق بضبط النّظام األساسي اخلاص ّ
متصرف مساعد -
الصنف األعلى و ّ
متصرف عام من ّ
غري تسمية رتبة ملحق إدارة حيث أصبحت ّ
السلك و هي ّ
ّ

2020

متصرف مساعد
متصرف عام من ّ
الصنف األعلى و تغيري بيان اإلطار من ملحق إدارة إىل ّ
يف إضافة عدد  04خطة ّ
متصرف رئيس.
و إضافة كذلك عدد  02خطّة ّ

ابلنّسبة للسّلك التّقين املشرتك:

األول من األمر احلكومي عدد  1239لسنة
يتمثّل التّنقيح – تطبيقا للعنوان ّ

املؤرخ يف  26ديسمرب 2019
ّ 2019

املؤرخ  12أفريل  1999املتعلّق بضبط النّظام األساسي اخلاص التّقين
و املتعلّق بتنقيح و إمتام األمر  821لسنة ّ 1999
السلك و هي :تقين عام وتقين رئيس -يف إضافة خطّة:
املش ك لإلدارات العموميّة  ،ال ّذي أضاف رتبتني جديدتني هلذا ّ

 تقين عام 04 :خطط. -تقين رئيس ّأول 04 :خطط.

مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة . 2020

قرار المجلس البلدي
بعد النّقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على تنقيح قرار جمموع أعوان بلديـّة املرسـى عدد 922
املصادق عليه بتاريخ  03جانفي  2014على النّحو التّايل :

ابلنّسبة للسّلك اإلداري املشرتك:

املؤرخ يف  25فيفري
األول من األمر احلكومي عدد  115لسنة ّ 2020
يتمثّل التّنقيح – تطبيقا للفصل ّ
ابلسلك اإلداري املش ك لإلدارات العمومية ،ال ّذي أضاف رتبة جديدة هلذا
واملتعلّق بضبط النّظام األساسي اخلاص ّ
متصرف مساعد -
الصنف األعلى و ّ
متصرف عام من ّ
غري تسمية رتبة ملحق إدارة حيث أصبحت ّ
السلك و هي ّ
ّ

2020

متصرف مساعد
متصرف عام من ّ
الصنف األعلى و تغيري بيان اإلطار من ملحق إدارة إىل ّ
يف إضافة عدد  04خطة ّ
تصرف رئيس.
و إضافة كذلك عدد  02خطّة م ّ

ابلنّسبة للسّلك التّقين املشرتك:

األول من األمر احلكومي عدد  1239لسنة
يتمثّل التّنقيح – تطبيقا للعنوان ّ

املؤرخ يف  26ديسمرب 2019
ّ 2019

املؤرخ  12أفريل  1999املتعلّق بضبط النّظام األساسي اخلاص التّقين
و املتعلّق بتنقيح و إمتام األمر  821لسنة ّ 1999
السلك و هي :تقين عام وتقين رئيس -يف إضافة خطّة:
املش ك لإلدارات العموميّة  ،ال ّذي أضاف رتبتني جديدتني هلذا ّ
 تقين عام 04 :خطط. -تقين رئيس ّأول 04 :خطط.

 )2لإلعالم  :قرار ضبط عدد و نوعيّة الخطط المراد سدّ شغورها عن طريق المناظرة الدّاخلية للتّرقية
بالملفّـات و اإلمتحانات المهنيّة بعنوان سنة :2020

يف إطار حتديد حاجيّات البلديّة من اخلطط املراد س ّد شغورها عن طريق املناظرات ال ّداخليّة لل ّ قية يف خمتلف

سنواي .
يتم إعداد قرار ضبط يف الغرض ّ
األسالك  ،و ابإلعتماد على قرار جمموع األعوان ّ ،

 )3لإلعالم  :إصدار طلب عروض لتكليف مكت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب دراسات إلعداد التّنظيم الهيكلي لبلديّة المرسى

و بطاقـات الوصف الوظيفي و المخطّط التّقديري للمهن و الكفـاءات و دليل إجراءات لجميع المصالح

(الفنيـّـ ــة  ،اإلقتصادية  ،العقـاريّة  ،الماليّة  ،الميزانيّة و األداءات :)...

البلدايت يف مواضيع
يف إطار املساندة الفنيّة ّ
اليت يقوم هبا صندوق القروض و مساعدة اجلماعات احملليّة يف مرافقة ّ

الصندوق ضمن توصياته على ضرورة :
خمتلفة تتعلّق ّ
مبلف تقييم األداء  ،و حيث أ ّكد ّ

للصالحيات املناطة
*حتيني التّنظيم اهليكلي لبلديّة املرسى املصادق عليه منذ سنة  2003و ال ّذي أصبح غري مواكب ّ

للبلديّة طبقا ملقتضيات جملّة اجلماعات احملليّة ،

* و إعداد دليل إجراءات جلميع املصاحل البلديّة ( الفنيّة  ،اإلقتصاديّة  ،العقاريّة  ،املاليّة  ،امليزانيّة و األداءات
و غريها .
فقد قامت البلديّة إبصدار طلب عروض لتكليف مكتب دراسات إلعداد التّنظيم اهليكلي لبلديّة املرسى و بطاقات
الوصف الوظيفي و املخطّط التّقديري للمهن و الكفاءات و دليل إجراءات جلميع املصاحل (الفنيـّـ ــة  ،اإلقتصاديّة ،
العقاريّة  ،املاليّة  ،امليزانيّة و األداءات .)...

 )4تركيز خليّة إتّصال ببلديّة المرسى :

الشفافية
يف إطار دور اجلمعيّة التّونسية للحوكمة احملليّة يف دعم قدرات
البلدايت يف جمال ّ
ّ
الشفافية  ،املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي عرض
و احلوكمة و إعتبارا للجانب اإلتّصايل يف دعم مؤ ّشرات ّ
أهم مهاما:
تركيز خليّة إتّصال ببلديّة املرسى من ّ
ذمة البلديّة بداية من  01أكتوبر .2020
 )1وضع صحفي حم ف على ّ
 )2وضع إس اتيجيّة إتّصالية للتّعريف أبنشطة البلديّة و أخبارها و مشاريعها.
تصور لنشريّة شهريّة للبلديّة.
 )3وضع ّ
 )4صياغة و إعداد نشريّة خالل سنة .2020
 )5حتسني ال ُقدرات اإلتّصالية للبلديّة يف التّواصل مع وسائل اإلعالم و املواطنني و املسؤولني.

* التّكلفة املقرتحة :

 16.065.000د  :اجملموع اجلملي إبعتبار األداءات ابل ّدينار للف ة امل اوحة بني  01أكتوبر 2020
و  31ديسمرب .2020

رأي المكتب البلدي
بعد النّقاش  ،وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على العرض املق ّدم من طرف اجلمعيّة التّونسية للحوكمة

أهم
احملليّة حول تركيز خليّة إتّصال ببلديّة املرسى للف ة امل اوحة بني  01أكتوبر  2020و  31ديسمرب  2020تتمثّل ّ
مهاما يف:
ذمة البلديّة بداية من  01أكتوبر .2020
 )1وضع صحفي حم ف على ّ
 )2وضع إس اتيجيّة إتّصالية للتّعريف أبنشطة البلديّة و أخبارها و مشاريعها.
تصور لنشريّة شهريّة للبلديّة.
 )3وضع ّ
 )4صياغة و إعداد نشريّة خالل سنة .2020
 )5حتسني ال ُقدرات اإلتّصالية للبلديّة يف التّواصل مع وسائل اإلعالم و املواطنني و املسؤولني.

بكلفة مجليّة قدرها  16.065.000د إبعتبار األداءات ابل ّدينار .
قرار المجلس البلدي
بعد النّقاش  ،وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على العرض املق ّدم من طرف اجلمعيّة التّونسية للحوكمة احملليّة

أهم مهاما
حول تركيز خليّة إتّصال ببلديّة املرسى للف ة امل اوحة بني  01أكتوبر  2020و  31ديسمرب  2020تتمثّل ّ
يف:
ذمة البلديّة بداية من  01أكتوبر .2020
 )1وضع صحفي حم ف على ّ
 )2وضع إس اتيجيّة إتّصالية للتّعريف أبنشطة البلديّة و أخبارها و مشاريعها.
تصور لنشريّة شهريّة للبلديّة.
 )3وضع ّ
 )4صياغة و إعداد نشريّة خالل سنة .2020
 )5حتسني ال ُقدرات اإلتّصالية للبلديّة يف التّواصل مع وسائل اإلعالم و املواطنني و املسؤولني.
بكلفة مجليّة قدرها  16.065.000د إبعتبار األداءات ابل ّدينار .

 )IVلجنة النّظافة والصحّة و البيئة :

 )1لزمة إستغالل محطّة تسميد النّفـايات الخضراء :
الفين " "GIZتركيز حمطّة لتسميد النّفاايت اخلضراء ابملستودع البلدي و نظرا
تولّت الوكالة األملانيّة للتّعاون ّ
التصرف يف النّفاايت اخلضراء و إعادة إستغالهلا و نظرا لنقص العملة هبذه
ألمهيّة مثل هذه احملطّة يف املسامهة يف ّ
احملطّة  ،املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على لزمة إستغالل حمطّة تسميد النّفاايت اخلضراء
كراس شروط يف الغرض .
ابملستودع البلدي و إعداد ّ
رأي المكتب البلدي

بعد النّقاش  ،وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على لزمة إستغالل حمطّة تسميد النّفاايت اخلضراء
كراس شروط يف الغرض .
ابملستودع البلدي و إعداد ّ

مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة . 2020
قرار المجلس البلدي

بعد النّقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على لزمة إستغالل حمطّة تسميد النّفاايت اخلضراء
كراس شروط يف الغرض .
ابملستودع البلدي و إعداد ّ

 )2لزمة إستغالل قطعة أرض بمساحة  3000م 2لتركيز مركز لفرز النّفـايات :
املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على لزمة إستغالل قطعة أرض مبساحة  3000م 2كائنة
التصرف فيها ( التّفويت  ،اإلحالة  ،اإلتالف.)...
ابملستودع البلدي ل كيز مركز لفرز النّفاايت مبختلف أنواعها و ّ

رأي المكتب البلدي
بعد النّقاش  ،وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على لزمة إستغالل قطعة أرض مبساحة  3000م 2ل كيز
مركز لفرز النّفاايت.
مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة . 2020

قرار المجلس البلدي
بعد النّقاش  ،وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على لزمة إستغالل قطعة أرض مبساحة  3000م 2كائنة
كراس شروط يف الغرض.
ابملستودع البلدي ل كيز مركز لفرز النّفاايت و إعداد ّ

 )3تركيز محطّة تثمين النفـايات المنزليّة مع شركة "  : " Méthaniaمشروع تجريبي :
تق ّدمت شركة "  – " Méthaniaصاحبة جتربة يف تثمني النّفاايت الفالحيّة  -مبشروع قصد تركيز حمطّة
مادة الـ ـ ـ
لتثمني النّفاايت املنزليّة ُمت ّكن من حتويل  01طن من النّفاايت املنزليّة يف اليوم الواحد إلـ ـ ـ ــى ّ

Bio gaz

و مساد و جزء أخري قابل إلعادة التّدوير .

املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على مشروع تركيز حمطّة لتثمني النّفاايت املنزليّة
تتم مبدئياّ على مدى سنتني  ،على أن ال تتك ّفل
ابملستودع البلدي على مساحة  340م  2كتجربة منوذجيّة ّ

البلديّة أبيّة مصاريف .

رأي المكتب البلدي

بعد النّقاش  ،وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على مشروع تركيز حمطّة لتثمني النّفاايت املنزليّة ابملستودع

مادة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
البلدي على مساحة  340م  2و ُمت ّكن من حتويل  01طن من النّفاايت املنزليّة يف اليوم الواحد إىل ّ

 Bio gazو مساد و جزء أخري قابل إلعادة التّدوير .

مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة . 2020

قرار المجلس البلدي
بعد النّقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على مشروع تركيز حمطّة لتثمني النّفاايت املنزليّة

ابملستودع البلدي على مساحة  340م  2و ُمت ّكن من حتويل  01طن من النّفاايت املنزليّة يف اليوم الواحد إىل

مادة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  Bio gazو مساد و جزء أخري قابل إلعادة التّدوير .
ّ

ممرض  ،حارس و عونين) للعمل بمركز
 )4إنتداب إطار بمصلحة النّظافة و أعوان ( طبيب بيطري ّ ،

السائبة :
الكالب ّ
املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على إنتداب إطار مبصلحة النّظافة و أعوان (طبيب بيطري،
السائبة  ،علما و أ ّن نسبة إجناز مشروع املركز تُق ّدر حاليّا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ّ
ممرض  ،حارس و عونني) للعمل مبركز الكالب ّ
.% 70
رأي المكتب البلدي
بعد النّقاش  ،وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على إنتداب إطار مبصلحة النّظافة و أعوان ( طبيب
السائبة .
بيطري ّ ،
ممرض  ،حارس و عونني) للعمل مبركز الكالب ّ

قرار المجلس البلدي
بعد النّقاش  ،وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على إنتداب إطار مبصلحة النّظافة و أعوان ( طبيب
لسائبة .
بيطري ّ ،
ممرض  ،حارس و عونني) للعمل مبركز الكالب ا ّ

 )5عرض موضوع عدد  04قرارات متعلّقة بمخالفة تراتيب المحافظة على البيئة و جماليّة المدينة
و سالمة المواطنين و التّراتيب العمرانية :

❖

❖

❖

سيتم ّإّتاذ القرارات التّالية :
ّ
توىل السيّد رئيس البلديّة إعالم أعضاء املكتب البلدي احلاضرين أنّه ّ
الرصيف دون ترخيص مسبّق من املصاحل البلديّة
قرار يتعلّق بتوظيف خطااي ماليّة على املخالفات املتعلّقة إبستغالل ّ
املختصة و ال ّذي من شأنه املساس من سالمة امل ّجلني و املظهر اجلمايل للمدينة ،
ّ
مادة
السياحية و ّ
بكل أصنافها بتوزيع قوارير املياه املعدنيّة من ّ
قرار يتعلّق إبلزام النّزل و املطاعم ّ
الشعبية و املقاهي ّ
البلّور على ُحرفائها حمافظة على البيئة و نظافة احمليط ،
الساحلي و مياه
تلوث البيئة و املواقع الطّبيعية و التّارخييّة و ّ
قرار يتعلّق بتوظيف خطااي ماليّة على خمالفة ّ
الشريط ّ
البحر .

املؤرخ يف  15ماي  2019املتعلّق بتوظيف خطيّة على عدم تعليق لوحة مبدخل
❖ تنقيح القرار البلدي عدد ّ 335
املؤرخ يف  28نوفمرب 1994
حضرية البناء تطبيقا ملقتضيات الفصل  72من القانون عدد  122لسنة ّ 1994
املتعلّق إبصدار جملّة التّهيئة ال ّ ابية و التّعمري  ،و ذلك ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ :
▪ ال ّ فيع يف مبلغ اخلطيّة املاليّة املوظّفة (150د ) ،
املرخص يف بنائه على اللّوحة الواجب تعليقها مبدخل احلضرية .
▪ ترسيم ضاريب اإلستعمال و اإلشغال للعقار ّ
مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة . 2020
قرار المجلس البلدي
سيتم ّإّتاذ القرارات التّالية :
ّ
توىل السيّد رئيس البلديّة إعالم أعضاء اجمللس البلدي احلاضرين أنّه ّ

الرصيف دون ترخيص مسبّق من املصاحل البلديّة
❖ قرار يتعلّق بتوظيف خطااي ماليّة على املخالفات املتعلّقة إبستغالل ّ
املختصة و ال ّذي من شأنه املساس من سالمة امل ّجلني و املظهر اجلمايل للمدينة ،
ّ
مادة
السياحية و ّ
بكل أصنافها بتوزيع قوارير املياه املعدنيّة من ّ
❖ قرار يتعلّق إبلزام النّزل و املطاعم ّ
الشعبية و املقاهي ّ
البلّور على ُحرفائها حمافظة على البيئة و نظافة احمليط ،
الساحلي و مياه
تلوث البيئة و املواقع الطّبيعية و التّارخييّة و ّ
❖ قرار يتعلّق بتوظيف خطااي ماليّة على خمالفة ّ
الشريط ّ
البحر .
املؤرخ يف  15ماي  2019املتعلّق بتوظيف خطيّة على عدم تعليق لوحة مبدخل
❖ تنقيح القرار البلدي عدد ّ 335
املؤرخ يف  28نوفمرب 1994
حضرية البناء تطبيقا ملقتضيات الفصل  72من القانون عدد  122لسنة ّ 1994
املتعلّق إبصدار جملّة التّهيئة ال ّ ابية و التّعمري  ،و ذلك ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ :
▪ ال ّ فيع يف مبلغ اخلطيّة املاليّة املوظّفة (150د ) ،
املرخص يف بنائه على اللّوحة الواجب تعليقها مبدخل احلضرية .
▪ ترسيم ضاريب اإلستعمال و اإلشغال للعقار ّ
و بعد النّقاش  ،وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على ّإّتاذ مجلة هذه القرارات.

 )Vلجنة الفنون و الثّقـافة و التّربية و التّعليم :

مشروع إتّفـاقية شراكة مع الفضاء الثّقـافي " : "L’Agora
املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي مشروع إتّفاقية شراكة مع الفضاء الثّقايف " . "L’Agora
رأي المكتب البلدي

بعد النّقاش ّ ،قرر أعضاء املكتب البلدي احلاضرون إرجاء النّظر يف مشروع إتّفاقية شراكة م ـ ـ ـع الفضاء الثّقايف
"  " L’Agoraخالل إنعقاد ال ّدورة العاديّة الثّالثة للمجلس البلدي لسنة . 2020
قرار المجلس البلدي
بعد النّقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون عـ ـ ـ ـ ـ ــلى مشروع إتّفاقية شراكة م ـ ـ ـع الفضاء الثّقايف
"  " L’Agoraوفقا للوثيقة املصاحبة .
الشغل
الشؤون اإلجتماعيّة و ّ
هذا  ،و يف ختام اجللسة  ،إق ح السيّد سليم الزلطين  ،مستشار ،رئيس جلنة ّ
أسها رؤساء ال ّدوائر البلديّة – حبسب إختصاصهم ال ّ ايب -قصد
السند و حاملي اإلعاقة تكوين جلنة ي ّ
و فاقدي ّ
حّت يتم ّكنوا
الصادر يف شأهنا قرارات هدم و دراسة إمكانيّة تسوية وضعيّة أصحاهبا ّ
إجراء معاينة ملختلف البناءات ّ
للشراب أو النّور الكهرابئي .
الصاحل ّ
من احلصول على رخص إدخال املاء ّ
ووافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على هذا املق ح .

المالحق

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية المرسى

كراس شروط لزمة تهيئة وإستغالل
ال ّسوق األسبوعيّة بقمرت
الباب األول :أحكام عامة
الفصل  :01يهدف هذا الكراس إىل ضبط هتيئة وطريقة تنظيم وسري السوق األسبوعية بقمرت ،طبقا
للنصوص القانونية اآليت ذكرها:
-

القانون األساسي عدد  29لسنة  2018املؤرخ يف  09ماي  2018يتعلق مبجلة اجلماعات احمللية.
القانون عدد  86لسنة  1994املؤرخ يف  23جويلية  1994املتعلق مبسالك توزيع منتوجات الفالحة
والصيد البحري.
القانون عدد  44لسنة  1991املؤرخ يف  01جويلية  1991املتعلق بتنظيم جتارة التوزيع.
القانون عدد  64لسنة 1991املؤرخ يف  29جويلية  1991املتعلق ابملنافسة وحتديد األسعار.
القانون عدد  117املؤرخ يف  07ديسمرب  1992املتعلق حبماية املستهلك.
القانون عدد  11لسنة  1997بتاريخ  03فيفري  1997املتعلق إبصدار جملة اجلباية احمللية.
القانون عدد  23لسنة  2008املؤرخ يف  01أفريل  2008يتعلق بنظام اللزمات والنصوص اليت متمته
أو نقحته.

-

القانون عدد  30لسنة  2016املؤرخ يف  05أفريل  2016املتعلق مبخالفة تراتيب حفظ الصحة.
األمر احلكومي عدد  805لسنة  2016املؤرخ يف  2016واملتعلق بضبط تعريفة املعاليم املرخص
للجماعات احمللية يف استخالصها.
قرار السيد وزير التجارة والصناعات التقليدية املؤرخ يف  09ديسمرب  2005املتعلق ابملصادقة على
كراس شروط ممارسة جتارة توزيع الدواجن ومنتجاهتا.
قرار ال اتيب الصحية لبلدية املرسى عدد  127املؤرخ يف  18أفريل .1996
منشور السيد وزير الداخلية عدد  10املؤرخ يف  07جوان  2013حول التذكري أبهم املقتضيات
املتعلقة ابلتصرف يف األسواق الراجعة للجماعات احمللية.

-

-

 املنشور عدد  4بتاريخ  22فيفري  2019حول اإلطار املرجعي الستلزام املعاليم الواجبة ابألسواقواملساخل البلدية.
 دليل التصرف يف األسواق البلدية لسنة .2016كما يضبط الواجبات احملمولة على الفائز ابللزمة واملشار إليه "بصاحب اللزمة".
الفصل  :02يتم نقل السوق األسبوعية من حي الرايض إىل منطقة قمرت على مساحة تقدر ب ـ ـ ـ  8ه  82آ
50ص آ من الرسم العقاري عدد  71220تونس.
الفصل  :03تنتصب السوق يومان يف األسبوع ومها يوم السبت الذي خيصص لبيع وشراء السيارات ويوم
األحد خيصص لبيع اخلضر والغالل وغريها ،وبيع املالبس املستعملة.
الباب الثاني :شروط المشاركة في اللزمة:
الفصل :04تعتزم بلدية املرسى إجراء لزمة لتهيئة واستغالل السوق األسبوعية بقمرت ملدة مخسة عشر سنة
( 15سنة) تبتدئ من  ..........وتنتهي يف  ..........................مع مدة إمهال تقدر بسنة على
أقصى تقدير من اتريخ إمضاء العقد إلجناز أشغال التهيئة.
الفصل :05حدد السعر االفتتاحي بـ ـ ـ ـ .................ألف دينار.
الفصل  :06يشارك يف اللزمة عن طريق الظروف املغلقة واليت يتم اإلعالن عنها ابلصحف اليومية وبكل
الوسائل املتاحة ،كل من يتوفر فيه شرط اخلربة وذلك إبثبات استلزام أسواق أسبوعية.
الفصل  :07على الراغبني يف املشاركة  ،سواء كانوا أشخاصا طبيعيني أو ذواات معنوية ،والذين مل تتخلد بذمتهم
ديون لفائدة الدولة و اجلماعات احمللية وليست هلم سوابق عدلية أو يف حالة إفالس االتصال ابملصلحة العقارية
ابإلدارة البلدية خالل أوقات العمل اإلداري لسحب كراس الشروط مقابل دفع مبلغ مايل قدره مائتا
دينار( 200.000د).
الفصل  :08يتم إرسال ملفات املشاركة عن طريق الربيد مضمون الوصول أو الربيد السريع أو إيداعها مباشرة
مبكتب الضبط املركزي يف ظرف مغلق ابسم السيد رئيس بلدية املرسى مع التنصيص على الظرف "ال يفتح لزمة

السوق األسبوعية بقمرت :هتيئة واستغالل" على العنوان التايل قصر البلدية  01شارع احلرية املرسى ويتم اعتماد
ختم اتريخ مكتب الضبط املركزي ابلبلدية .
ويعترب كل ظرف يرد بعد الساعة العاشرة صباحا من يوم  ...............ملغى.
يتضمن امللف:
 -1الواثئق اإلدارية التالية:
 كراس الشروط ممضى ومعرفا ابإلمضاء من طرف امل شح. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. بطاقة إرشادات للم شح ( ملحق عدد.)01 نسخة من العقد التأسيسي للشركة إن كان املشارك شخصا معنواي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنيةلوكيلها.
 نسخة من بطاقة التعريف اجلبائية تنص على ممارسة استلزام األسواق وما يفيد التسجيل ابلسجلالوطين للمؤسسات.
 تصريح على الشرف يثبت أن مقدم العرض ليس يف حالة إفالس ( ملحق عدد.)2 تصريح على الشرف يف عدم التأثري (ملحق عدد.)3 تصريح على الشرف يف االلتزام ابلتأمني (ملحق عدد .)4 بطاقة عدد  03أو وصل إيداعها إن كان املشارك شخصا طبيعيا. نسخة مطابقة لألصل من شهادة سارية املفعول يف االخنراط إبحدى صناديق الضمان االجتماعي. شهادة إبراء من الديون الراجعة للبلدية وشهادة يف الوضعية اجلبائية ابلنسبة لديون الدولة. ما يفيد اخلربة إبثبات استلزام أسواق أسبوعية سابقة وشهادة اإلبراء اخلاصة هبا. أصل وصل خالص ضمان وقيت مببلغ قدره ( % 10من مثن السعر االفتتاحي ) مسلّم من قبل القابضالبلدي.
 – 2عرض فين يتضمن وصفا دقيقا ملكوانت املشروع:
 وصف دقيق للتهيئة املزمع إجنازها وتتضمن التهيئة وجواب:▪ تبليط األرضية وتصريف مياه األمطار.
▪
▪

تسييج العقار.
توفري اإلانرة.

▪

تركيز وحدات صحية وإدارة تتضمن مكتب أمني السوق،مكتب للشرطة،مكتب ملصاحل حفظ
الصحة ومكتب ملصاحل املراقبة االقتصادية على أن ال تتجاوز املساحة املغطاة مائة م مربع

( 100م.م).
▪ هتيئة مأوى يتماشى مع عدد رواد السوق.
 تقدمي قائمة تقديرية مفصلة وفقا لألشغال املطلوبة. تقدمي مثال تقسيمي لفضاء السوق وفقا لنوعية األنشطة التجارية. -2عرض مال:
تقدمي عرض مايل سنوي ال يقل عن السعر االفتتاحي املقدر ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ................ابعتبار مجيع
اآلداءات (ملحق عدد 6

).

الفصل :09تتوىل جلنة التبتيت فتح الظروف يف جلسة علنية تنعقد يوم  .................على الساعة العاشرة
والنصف صباحا ،وميكن ألصحاب العروض أو وكالئهم (مبقتضى توكيل حمرر وفقا للصيغ القانونية) احلضور
مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية وبوصل الضمان الوقيت.
الفصل  :10يقصى من البتة كل ملف ال حيتوي على الواثئق التالية:
 وصل خالص الضمان الوقيت. عقود استلزام أسواق أسبوعية سابقة وشهادة اإلبراء اخلاصة هبا. امللف الفين.الفصل :11تسند اللزمة إىل امل شح الذي تقدم أبعلى عرض مايل وأفضل عرض فين وحتتفظ البلدية لنفسها
حبق عدم إمتام اللزمة عندما ترى أن الثمن املعروض دون املأمول وأن امللف الفين ال يتناسب مع الشروط املطلوبة
لتهيئة السوق.
الباب الثالث :التراتيب اإلدارية:
الفصل  :12إذا تبني أن للفائز ابللزمة ديون متخلدة بذمة الدولة أو اجلماعات احمللية أو بلزمة سوق أسبوعية
يفقد حقه يف اللزمة ويفقد حقه يف اس جاع الضمان الوقيت ،وحتال إىل امل شح الثاين الذي تتوفر فيه الشروط.
الفصل  :13حتدد قيمة اللزمة ابحتساب مجيع اآلداءات بعد زايدة نسبة 1
مصاريف بتة مع إضافة معلوم رفع الفضالت واحملدد بعشرة آالف دينار.

%

من املبلغ املعروض بعنوان

الفصل :14توظف على مبلغ اللزمة زايدة تقدر خبمسة ابملائة( .)% 5بصفة تراكمية كل ثالث سنوات.
الفصل :15يتعهد صاحب اللزمة بتوفري ضمان بنكي لدى القابض البلدي بقيمة  25ابملائة من املعلوم
السنوي للزمة قبل إمضاء العقد يتم اس جاعه عند انتهاء مدة التعاقد مع البلدية بدون فائض.
الفصل  16يف صورة عدم إمضاء العقد أو تسجيله أو عدم إعادته للبلدية يف أجل أسبوع من اتريخ تسلمه
،يعترب صاحب اللزمة متخليا ويفقد حقه يف اس جاع مبلغ الضمان الوقيت وتتوىل البلدية إحالة اللزمة إىل الغري.
الفصل  :17يلتزم صاحب اللزمة ابخلالص املسبق ملبلغ اللزمة يف بداية كل ثالثة أشهر.
الفصل :18إذا جتاوز التأخري يف خالص كل قسط مدة عشرة أايم من بداية الثالثية يتم جتريد املستلزم من
حقه من استغالل السوق مبقتضى قرار بلدي وحتال اللزمة إىل الغري بدون طلب أية تعويضات عن املدة املتبقية.
الفصل  :19ميكن للبلدية إيقاف اللزمة أو نقلة السوق إىل مكان آخر إذا اقتضت الضرورة ذلك دون املطالبة
بتعويضات.
الباب الرابع :تهيئة السوق
الفصل  :20جيب أن تتوفر ابلسوق األسبوعية املرافق التالية:
 مكان داخل السوق أو جبواره إليواء سيارات احلرفاء تتماشى مساحته وعدد الوافدين. مسالك وممرات ال تعرقل حركة احلرفاء وتضمن تدخل املصاحل املعنية عند االقتضاء. مكان خمصص جلمع الفضالت جمهز حباوايت ويكون مالئما من حيث املوقع والتهيئة لعمليات رفعالفضالت وللمعدات املستعملة يف الغرض.
الفصل  :21يتعني على كل منتصب ابلسوق األسبوعية استعمال مادة احلديد إلقامة ركائز الواقيات (تيندا)،
وال ميكن تغطية هذه األخرية من فوق أو من جوانبها مبادة قابلة لالشتعال،حيث حيجر استعمال البالستيك
أو القماش يف إقامة الواقيات املذكورة وميكن للبلدية فرض منوذج معني.
الفصل  :22يتعني أن تستجيب السوق من حيث التهيئة وتوفر معدات وجتهيزات السالمة للمتطلبات املعمول
هبا يف جمال الوقاية واحلماية املدنية.

الباب الخامس :واجبات صاحب اللزمة
الفصل  :23يتحمل صاحب اللزمة كامل املسؤولية يف تسيري السوق األسبوعية وال ميكن إحالة استغالهلا كليا
أو جزئيا للغري.
الفصل  :24على صاحب اللزمة تنظيم السوق من حيث تركيز "النصبات والتيندات" وتوزيع الباعة بطريقة
حمكمة تسمح ابستغالل املساحة الكلية للسوق مع تسهيل حركة املرور وجتنب الفوضى والتجاوزات خاصة
على الطريق العمومي وّتصيص مساحة كافية كمأوى حماذي للسوق لوقوف السيارات والشاحنات والعرابت
اخلاصة ابلتجار العارضني.
الفصل  :25على صاحب اللزمة القيام جبميع اخلدمات الضرورية اليت يتطلبها حسن سري السوق وخاصة:
 توفر شروط السالمة والوقاية للتجار والعارضني واحلرفاء من السرقة واالعتداءات واحلوادث واحلرائق. احلرص على توفري منتوج جيد مع مراعاة شفافية األسعار وإشهارها. القيام بعملية جتميع الفضالت املتأتية من عملية االنتصاب ابملكان املخصص هلا داخل حدود السوق.الفصل  :26يتعني على صاحب اللزمة:
-

عدم جتاوز احلدود الزمنية واجلغرافية للسوق كما حتجر عمليات البيع ابملمرات ومبأوى السيارات.
حراسة السوق.
محاية التجار والزائرين.
احلرص على تنظيم املواقع وإجياد مسالك لتسهيل تدخل وحدات احلماية املدنية.
تنظيم املرور والوقوف ابملأوى.

 توفري حاوايت للفضالت بعدد كاف.الفصل  :27يتكفل صاحب اللزمة إبعداد مثال تقسيمي لفضاء السوق يسمح بتجميع األنشطة التجارية
حسب نوعيتها ويلتزم بتطبيقه طيلة مدة اللزمة.
الباب السادس :التراتيب الصحية
الفصل :28حيجر حتجريا ابات عرض السلع مباشرة فوق األرض.
الفصل  :29يتعني على صاحب اللزمة حتسيس كافة الناشطني داخل السوق األسبوعية ابح ام ال اتيب
الصحية وخاصة من حيث سالمة أجسامهم ونظافتها وارتدائهم لزي نظيف.

الفصل  :30جيب على صاحب اللزمة حث الباعة على توفري الشروط الصحية للبضاعة املعروضة واح ام
املواصفات من حيث اجلودة والصلوحية وطريقة العرض.
الفصل  :31مينع منعا ابات عرض وبيع األمساك ومنتوجات البحر عامة واحلليب ومشتقاته وبصفة عامة كل
املواد سريعة التعفن تطبيقا لقرار ال اتيب الصحية لبلدية املرسى.
الفصل  :32مينع منعا ابات بيع الدواجن احلية أو بعد ذحبها ويتحمل صاحب اللزمة نتيجة عدم اح ام هذا
املنع.
الفصل  : :33جيب على صاحب اللزمة حث كل مستغل موقع على توفري املعدات والتجهيزات اخلصوصية
الالزمة للعمل والعرض وتنظيف املواقع إثر هناية االنتصاب ابلسوق ابستعمال أكياس خاصة ابلفضالت.
الفصل  :34حيجر إدخال احليواانت للسوق.
الباب السابع :ضبط أوقـات العمل
الفصل :35يبتدئ العمل ابلسوق األسبوعية يومي السبت واألحد:
 من الساعة السابعة صباحا إىل الساعة الثانية بعد الزوال يف فصل اخلريف والشتاء والربيع. من الساعة السادسة صباحا إىل الساعة الواحدة بعد الزوال يف فصل الصيف. من الساعة الثامنة صباحا إىل الساعة الثانية بعد الزوال خالل شهر رمضان.حيجر االنتصاب قبل املوعد احملدد أو بعده وعلى صاحب اللزمة منع التجار من االنتصاب خارج حدود
السوق.
الباب الثامن :واجبات المستغلين للمواقع:
الفصل :36خيضع مستغلو املواقع ابلسوق إىل كل األحكام وااللتزامات اليت تفرضها القوانني وال اتيب اجلاري
هبا العمل وخاصة منها املتعلقة ابح ام التسعرية القانونية وإشهارها .
الفصل  :37جيب على املنتفع مبوقع االضطالع مبهامه على أحسن وجه حسب التشريع الصحي واالقتصادي
واملايل واالجتماعي املعمول به وكذلك حسب عرف املهنة.

الفصل  :38جيب على كل منتفع مبوقع تيسري مهمة خمتلف املصاحل اإلدارية املؤهلة قانوان إلجراء عمليات
املراقبة.
الفصل  :39جيب على كل اتجر اح ام أوقات فتح السوق وانطالق املعامالت طبقا ملا ت ضبطه ابلفصل
 33من هذا الكراس.
الفصل  :40جيب على كل اتجر احملافظة على خلو املمرات واملداخل وفضاءات املرور وكل ما من شأنه أن
يعطل احلركة داخلها،كما أنه يلتزم بعدم جتاوز أماكن انتصابه.
الفصل :41مينع على التجار استعمال مضخمات الصوت وكذلك أي نوع من جتهيزات التسخني وبصفة
عامة كل آلة ميكن أن متثل مصدرا للحريق.
كما مينع كل تصرف خارج عن نطاق حدود اللياقة أو إصدار ضجيج مهما كان نوعه من شأنه أن يزعج راحة
األجوار واملتساكنني.
الباب التاسع :استخالص المعاليم
الفصل  :42يتوىل صاحب اللزمة بنفسه استخالص املعاليم املستوجبة عن انتصاب الباعة داخل السوق وفق
التعريفة احملددة ابلقرار البلدي املتخذ يف هذا الشأن واملبينة كما يلي:
املعاليم املوظفة

التعريفة

انتصاب الباعة

 0.150عن امل املربع/اليوم

البيع ابلتجول داخل السوق

 0.200عن البائع يف اليوم

املعاليم عن السوائل
معاليم حراسة العرابت ابملأوى

معاليم وقوف العرابت املراد بيعها

 0.200عن اهلكتول الواحد وعملية البيع
الواحدة
 0.100عن العربة اجملرورة ابليد
 0.200عن العربة اليت جترها الدواب
 0.500عن العربة ذات احملرك
.........

ويف مقابل استخالص معلوم االنتصاب ابلسوق على صاحب اللزمة تسليم كل اتجر وصال ( طبقا لنموذج
يعد للغرض )حتدد فيه املساحة املستغلة واملبلغ املدفوع وال حيق لصاحب اللزمة استعمال كنشات وصوالت غري
خمتومة من البلدية.
وميكن توظيف معلوم خاص للوقوف تضبط تعريفته بقرار من اجمللس البلدي إذا أفضى تطبيق املعلوم العام
للوقوف إىل مقادير ال تتناسب مع مصاريف التصرف يف السوق.
الفصل  :43على صاحب اللزمة مسك دف لتسجيل مقابيضه اليومية مع مجيع اإلرشادات املفيدة ابإلضافة
إىل مصاريفه ليسهل االطالع عليها من طرف البلدية كما يتوىل التصريح هبا لدى القباضة املالية.
كما أنه مطالب بتقدمي – قبل اليوم العاشر من كل شهر -إىل البلدية قائمة مفصلة يف مقابيضه خالل الشهر
السابق حسب كل فصل.
الباب العاشر :المراقبة الدورية
الفصل ّ:44تصص البلدية فريقا يتكون من مصاحل حفظ الصحة واالقتصادية والشرطة البلدية والشرطة البيئية
للسهر دوراي على اح ام شروط الصحة والسالمة واملنافسة الشريفة وحتديد األسعار.
الفصل :45يتعهد صاحب اللزمة بتسهيل عمليات املراقبة واملراجعة اليت ميكن أن تقوم هبا البلدية كما يتعهد
بتمكينها من كل املعلومات والواثئق الفنية واحملاسبية اليت تطلبها يف إطار مراقبة تنفيذ عقد اللزمة.
الباب الحادي عشر :العقوبات
الفصل :46كل خمالفة ملقتضيات هذا الكراس تعرض صاحب اللزمة حسب خطورة املخالفة إىل إحدى
العقوابت التالية اليت يتخذها رئيس البلدية:
 اإلنذار الكتايب. املنع الوقيت من االنتصاب ملدة أربعة أسابيع. الفسخ.الفصل  :47من بني حاالت فسخ عقد اللزمة:
 -ثبوت إحالة اللزمة كليا أو جزئيا إىل الغري.

 التمادي يف املخالفات رغم التنبيه إليها. صدور حكم بتصفية أمالك املستلزم أو فرض عقلة على ممتلكاته أو إفالسه. عدم دفع معلوم رفع الفضالت.الباب الثاني عشر :أحكام مختلفة
الفصل ّ :48تتص حماكم تونس العاصمة ابلنظر يف فصل النزاعات.
الفصل :49على صاحب اللزمة تعيني حمل خمابرته بكل دقة لضمان وصول املراسالت الصادرة عن البلدية
ويستحسن ّتصيص صندوق بريد داخل املنطقة البلدية.
الفصل :50تتكون واثئق اللزمة من كراس الشروط والعقد واملالحق واملثال التقسيمي للسوق.
الفصل :51حتمل مجيع اآلداءات واملصاريف املتعلقة إبجراءات التعريف ابإلمضاء وتسجيل كراس الشروط
وعقد اللزمة على صاحب اللزمة.

صاحب اللزمة
(اطلعت ووافقت)

مانح اللزمة
رئيس البلدية

املالحـ ـ ـ ـ ـق

ملحق عـ ـ ـ ـ ـ ـدد 01

بطاقة إرشادات
(شخص معنوي)
اإلسم االجتماعي............................................................................... :
الشكل القانوين..................................................................................:
الوكيل..........................................................................................:
املقر االجتماعي.................................................................................:
اهلاتف..........................................................................................:
الفاكس.........................................................................................:
الربيد االلك وين.................................................................................:
رأس املال.......................................................................................:
عدد التسجيل ابلسجل الوطين للمؤسسات........................................................:
املعرف اجلبائي...................................................................................:
اإلمضـ ـاء والختـ ـم

-------------------------------------------------------شخص طبيعي
اإلسم واللقب...................................................................................:
رقم ب.ت.و....................................................................................:
املهنة...........................................................................................:
العنوان..........................................................................................:
اهلاتف..........................................................................................:
املعرف اجلبائي...................................................................................:
اإلمض ـ ـ ـ ــاء

ملحق عـ ـ ـ ـ ــدد02

تصريح على الشرف يف عدم اإلفالس أو عدم الوجود يف وضعية تسوية قضائية
إين املمضي أسفله................................................................................:
وكيل شركة......................................................................................:
صاحب ب.ت.و عدد...........................................................................:
مرمسة ابلسجل الوطين للمؤسسات حتت عدد.......................................................:
املعني حمل خمابرته ب ـ ـ ـ ـ ــ.............................................................................:

أصرح على شريف أبين لست يف حالة إفالس أو يف وضعية تسوية قضائية.

حرر بتونس يف..........................................:

اإلمض ــاء والخت ــم

ملحق عدد 03

تصريح على الشرف يف عدم التأثري
إين املمضي أسفله................................................................................:
صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد .......................صادرة ب ـ ـ ـ ــ..........بتاريخ................
وكيل شركة......................................................................................:

أصرح على شريف أبين ألتزم بعدم تقدمي مباشرة أو بواسطة الغري وعودا أو عطااي أو هدااي أو أمواال قصد
التأثري يف خمتلف إجراءات طلب العروض املتعلق بلزمة هتيئة واستغالل السوق األسبوعية بقمرت.

اإلمض ــاء والختـ ــم

ملحق عدد 04

تصريح يف االلتزام ابلتأمني

إين املمضي أسفله................................................................................:
وكيل شركة......................................................................................:

أتعهد يف صورة فوزي بطلب العروض املتعلق بلزمة هتيئة واستغالل السوق األسبوعية بقمرت إببرام عقد
أتمني يشمل مجيع املخاطر املمكن حدوثها مبناسبة تعاطي للنشاط واليت ميكن أن تلحق الغري أو التجهيزات.

اإلمض ــاء والخت ـ ــم

ملحق عدد 05

الع ـ ـرض املـ ـايل
(لزمة هتيئة واستغالل السوق األسبوعية بقمرت)

املبلغ السنوي بلسان القلم ابعتبار مجيع اآلداءات..........................................:
املبلغ السنوي ابألرقام...................................................................:
.......................................................................................

اإلمضـ ــاء والخت ــم

كراس ش ـ ـ ـ ـروط
تسويغ األصل التّجاري للمحلّ المعروف
بالمقهى العالية
الفصل  :01يضبط هذا الكراس الشروط العامة اإلدارية و الصحية لل شح لتسوغ األصل التجاري للمحل
املعروف ابملـ ــقهى العالية واملتمثل يف مقهى من الصنف األول موضوع الرسم العقاري املسمى "ملك جويدة"
عدد  89591مقام فوق قطعة أرض متسح 597م.م ويتكون املقهى من فضاء رئيسي به مصرف
( )comptoirوثالثة فضاءات فرعية وكذلك مطبخ ومرافق صحية ،ابإلضافة إىل الفضاء اخلارجي،وذلك
بعنوان الوكالة احلرة وكيفية ممارسة خمتلف األنشطة واخلدمات حبيث تتم هتيئة احملل الستغالله كمقهى ثقايف.
كما يضبط الواجبات احملمولة على املتسوغ واحملددة تسميته ب ـ "املستغل" ومدى حق رقابة البلدية على
نوعية اخلدمات املسداة وجودهتا ومكوانت احملل وجتهيزاته.
الفصل :02تعهد بلدية املرسى استغالل احملل للفائز ابلبتة بواسطة الظروف املغلقة و اليت جترى عن طريق
اإلشهار وتعلن بواسطة النشر ابلصحف ومجيع الوسائل املتاحة قانوان ويتم إبرام عقد تسويغ وكالة حرة بني
الفائز ابلبتة والبلدية بوصفها مالكة األصل التجاري واجلدران.
وابنتهاء مدة التسويغ  ،على املستغل إخالء احملل وتسليمه للبلدية على حالة حسنة وال حيق له املطالبة أبية
حقوق خاصة منها التجارية أو البقاء أو حق األولوية يف جتديد العقد أو متديده.
سنواي ( 150أ.د) إستئناسا بتقرير اإلختبار املعد
الفصل  :03ح ّدد السعر اإلفتتاحي مبائة مخسون ألف دينار ّ
من قبل مصاحل اإلدارة العامة لالختبارات بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ  03ماي  2017حتت

عدد  406/5075ال ّذي حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّدد القيمة الكرائيّة اإلفتتاحيّة مبائة و سبعـ ــة
سنواي .
و أربعون ألف دينارا ّ
الفصل  :04شروط املشاركة:
ال جتوز املشاركة يف البتة ّإال من قبل األشخاص:

* الطبيعيني ذوي اجلنسية التونسية البالغني من العمر  20سنة على األقل ،
* غري املكلّفني بوظيفة عمومية أو انتخابية مأجورة .

* املق ّدمني للواثئق التالية:
 كراس الشروط ممضاة ومعرف ابإلمضاء عليها ( جيب التأشري على كل صفحات كراس الشروط)، ضمان مايل وقيت يقدر بعشرة ابملائة من القيمة الكرائية اإلفتتاحية السنوية للبتة، شهادة يف عدم اإلفالس(،ملحق عدد )01 بطاقة عدد  3خالية من كل حكم صادر ضدهم ابلسجن أكثر من  3أشهر انفذة أو أكثر من 6أشهر مؤجلة التنفيذ من أجل جرمية قصدية إال إذا اس دوا حقوقهم ،
 تصريح على الشرف يف عدم التأثري(،ملحق عدد )02 شهادة يف إبراء الذمة جتاه الديون البلدية ، بطاقة إرشادات معرف عليها ابإلمضاء(،ملحق عدد )03 تصريح على الشرف يتضمن اإلقرار مبعاينة احملل والتقليب من قبل املشارك يف البتة( ،ملحق عدد )04 نسخة قانونية من بطاقة االحرتاف الفين أو ما يفيد اخلربة أو االختصاص أو املمارسة يف امليداناملوسيقي ،األديب( ..الفين والثقايف بصفة عامة) للمشارك أو للمسؤول عن األنشطة الثقافية
ابملقهى.
 برانمج التأثيث الثقايف املق ح ورزانمة توزيعها يف املكان والزمان والتجهيزات املق حة مفصلة. العرض املايل السنوي بلسان القلم يكون على حدة يف ظرف مغلق.• حتتفظ البلدية لنفسها حبق عدم إمتام البتة عند ما ترى أن املبلغ املعروض دون املأمول .
وعلى الراغبني يف املشاركة االتصال مبصلحة الشؤون القانونية والنزاعات ابإلدارة الفرعية للبلدية هنج حممد
الصاحل ابحلاج – املرسى -خالل أوقات العمل اإلداري لسحب كراس الشروط مقابل دفع مبلغ مائيت
دينار( 200د).
الفصل :05كيفية املشاركة:
يتم إرسال ملفات املشاركة عن طريق الربيد مضمون الوصول أو عن طريق الربيد السريع أو تودع مباشرة
مبكتب الضبط املركزي يف ظرف مغلق ال حيمل أية عالمة حول هوية املشارك ابسم السيد بلدية املرسى ،مع
التنصيص على الظرف عبارة " ال يفتح طلب عروض تسويغ األصل التجاري للمحل املعروف ابملقهى العالية
بعنوان مقهى ثقايف" على العنوان التايل قصر البلدية  1شارع احلرية  2070املرسى ويتضمن ظرف داخلي أول
حيمل اسم املشارك وعبارة "ملف إداري" حيتوي الواثئق املنصوص عليها بكراس الشروط ،وظرف اثن مغلق

حيمل اسم املشارك وعبارة "عرض فين" يتضمن برانمج التأثيث الثقايف املق ح ورزانمة توزيعها يف املكان والزمان
والتجهيزات املق حة مفصلة وتكلفتها.
وظرف اثلث مغلق حيمل اسم املشارك وعبارة" عرض مايل" يتظمن مطبوعة العرض املايل (معلوم التسويغ
السنوي املق ح بلسان القلم) ويقع اعتماد ختم اتريخ مكتب الضبط املركزي ابلبلدية ويعتري كل ظرف يرد بعد
التاريخ والساعة احملددين ابإلعالن ابلصحف ملغى ( الساعة العاشرة صباحا اعتمادا على تنصيصات مكتب
الضبط).
الفصل  :06تتوىل جلنة التبتيت فتح الظروف يف جلسة علنية تنعقد للغرض يوم  .............على الساعة
العاشرة والنصف صباحا.
وميكن ألصحاب العروض احلضور مصحوبني ببطاقات التعريف الوطنية أو من ينوهبم مصحوبني بتوكيل قانوين
و بنسخة وصل الضمان الوقيت .
 تتم عملية الفرز ويقع ترشيح العروض وترتيبها بعد استيفاء الواثئق اإلدارية واستجابة العروض الفنيةلكراس الشروط مث املرور إىل العرض املايل ابلنسبة للملفات الفنية املقبولة ال غري.
الفصل  :07مدة التسويغ:
يتم تسويغ األصل التجاري للمحل املذكور ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرتني لنفس املدة وبنفس
الشروط.
الفصل  :08طريقة اخلالص:
يكون خالص معلوم تسويغ األصل التجاري كل ثالثة أشهر ومسبقا لدى قابض بلدية املرسى
وخيضع معلوم التسويغ احملدد إىل زايدة بنسبة  ( % 05مخسة ابملائة) كل ثالث سنوات حتتسب بطريقة
تراكمية يضاف إىل ذلك تقدمي ضمان مايل أو بنكي قدره  25ابملائة من مبلغ التسويغ السنوي يودع لدى
القابض البلدي ويتم اس جاعه عند هناية مدة التعاقد بعد تصفية العالقة الكرائية.
الفصل  :09كل أتخري يف خالص معينات الكراء ي تب عنه دفع خطية يومية مقدارها واحد ابملائة ()% 1
من املعلوم السنوي لعقد التسويغ .
وإذا جتاوزت مدة التأخري الثالث أشهر ،ميكن للبلدية إلغاء العقد بعد التنبيه على املستغل بدفع ما
ّتلد بذمته وبقي دون نتيجة مدة شهر .وحيق للبلدية أخذ كل التدابري التحفظية املادية والقانونية لضمان
حقوقها.

الفصل  :10حيوز الفائز األصل التجاري مباشرة بعد إمضاء العقد وبداية من ذلك التاريخ يتحمل املستغل
كامل املسؤوليات احملددة بكراس الشروط ويبقى للبلدية حق تفقد احملل ومراقبة مدى اح ام املستغل لكافة
التزاماته .
الفصل  :11يبدأ السراين املايل للعقد من اتريخ إمضائه ،إال أن الفائز ابلبتة يلتزم مبباشرة النشاط يف أجل
أقصاه أربعة أشهر من اتريخ إمضاء العقد.
الفصل ّ :12تضع أشغال الصيانة والتحسينات اليت تسبق عملية الفتح األوىل للموافقة املسبقة للبلدية وفقا
مللف فين وأمثلة هندسية ومناذج يق حها الفائز ابلبتة  ،وتتمتع البلدية حبق مراقبة احملل خالل مدة األشغال
املزمع إحداثها  ،ويلتزم املستغل بتنفيذ مجيع التوصيات الصادرة عن املصاحل البلدية املختصة يف الغرض واليت
تتالءم مع نشاط احملل.
كل التجهيزات الثابتة والتحسينات اليت يدخلها املستغل على احملل طيلة مدة االستغالل تبقى على ملك البلدية
دون طلب أي تعويض عنها.
 ّتضع بشكل عام كل أشغال الصيانة والتحسينات اهليكلية اليت يدخلها املستغل طيلة ف ة اإلستغاللإلعالم البلدية كتابيا واحلصول على موافقتها املسبقة وفقا لل اتيب احلاري هبا العمل.
الفصل  :13مينع على املستغل إحالة التصرف يف األصل التجاري للغري كليا أو جزئيا ولو بصفة مؤقتة ،وال
تتحمل البلدية أي مسؤولية انجتة عن تعاقد املستغل مع الغري ،وكل خمالفة هلذا البند ي تب عنها آلية فسخ
العقد  ،وذلك بعد التنبيه على املستغل .
الفصل  :14حتمل مجيع مصاريف استهالك الكهرابء واملاء واهلاتف والتأمني وغريها من معاليم تسيري األصل
التجاري وصيانته على املستغل الذي يلتزم بذلك.
الفصل  :15مينع على املستغل تركيز أية لوحات ضوئية دعائية أو عالمات إشهارية مبختلف أنواعها وأحجامها
إال بعد احلصول على ال اخيص اإلدارية الكتابية املستوجبة يف الغرض من قبل املصاحل البلدية املختصة ،وكل
خمالفة هلذا الفصل ي تب عنها آلية فسخ العقد ،وذلك بعد إجراء معاينة والتنبيه على املستغل ابإلزالة وعدم
االستجابة لذلك يف ظرف ( 7سبعة) أايم حتسب من اتريخ التنبيه.
وال ميكن للمستغل تركيز عالمة إشهارية مميزة لنشاط احملل إال بعد احلصول على املوافقة الكتابية للمصاحل
البلدية املختصة وحتمل الالفتة اسم احملل " املقهى الثقايف العالية"  "CAFE CULTUREL EL ALIAدون
سواه .

الفصل :16جيب أن يكون النشاط التجاري ابحملل واملتمثل كمقهى من الصنف األول هو النشاط الرئيسي.
الفصل  :17ال ميكن ممارسة ألعاب احلظ ابملقهى.
الفصل  :18مينع على املستغل إعداد املأكوالت جبميع أنواعها وبيعها ابحملل ابستثناء بيع املرطبات واحللوايت
واملثلجات.
الفصل  :19يلتزم املستغل ابح ام النصوص القانونية وال تيبية املتعلقة ابلضجيج.
الفصل  :20على املستغل اح ام مقتضيات ال اتيب اجلاري هبا العمل املتعلقة مبواقيت فتح احملالت وأحكام
التشريع املتعلقة إبشهار األسعار.
الفصل  :21املستغل مسؤول شخصيا عن نشاطه وعليه احلرص على أن ال ي تب عن هذا النشاط أي إخالل
ابألمن العام والصحة والسالمة والراحة العامة والذوق الثقايف العام.
الفصل  :22على املستغل اح ام:
 كامل بنود هذا الكراس، الشروط الصحية املنصوص عليها بكراس الشروط املتعلق ابستغالل املقاهي من الصنف األولالواردة بقرار من وزير الداخلية والتنمية احمللية املؤرخ يف  10سبتمرب ، 2004
 الشروط املنصوص عليها بقرار ال اتيب الصحية البلدية اجلاري به العمل. كل النصوص التشريعية وال تيبية املتعلقة ابلنشاط احملدد هبذا الكراس.الفصل  :23يلتزم الفائز ابلبتة إببرام اتفاقية رفع الفضالت مع املصاحل البلدية املختصة.
الفصل  :24يف حالة خمالفة املستغل لبند من بنود هذا الكراس ،فإن البلدية هلا احلق يف فسخ عقد التسويغ
مع حفظ حقها ابملطالبة جبميع الغرامات اليت يفرضها القانون يف هذه احلالة.
الفصل  :25كل نزاع أو خالف حول تنفيذ عقد التسويغ يتم البت فيه ابلرجوع إىل مقتضيات هذا الكراس،
ويف صورة عدم التوصل إىل حل ابل اضي فإنه يقع رفع النزاع لدى احملكمة االبتدائية بتونس العاصمة.

إمضـ ـ ـ ـ ــاء المشارك

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية المرسى

مشروع إتّف ــاقي ــة
بيـ ـ ـ ــن املمضـيـ ـ ـني أسفل ـ ـ ـ ـ ــه:
 )1بلدية املرســى املمثلة يف شــخص رئيســها الســيد معز بوراوي  ،القائم يف حق امللك البلدي اخلاص مبقتضــى
حمضـر جلسـة انتخاب رئيس اجمللس البلدي بتاريخ  04نوفمرب  2019وجلسـة تنصـيب اجمللس البلدي بتاريخ
 10جويلية  (،2018املعرف اجلبائي )283699T :مقرها  01شارع احلرية قصر السعادة املرسى.
من جهــة
 )2و الشركة التونسية للمأكوالت الفرنسية  ،ممثلة يف شخص وكيلها الثاين السيد حممد سليم بن منصور

صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد  08331926صادرة بتونس بتاريخ  14مارس  ،1981مقرها كائن
بـفضاء الصفصاف مدخل ب مونبليزير تونس ،مرمسة ابلسجل التجاري لدى احملكمة اإلبتدائية بتونس حتت
عدد  B01228952016معرفها اجلبائي. 1485154 /S :
وشركة اجلمهورية للبعث العقاري ممثلة يف شخص وكيلها السيد حممد سليم بن منصور صاحب بطاقة
التعريف الوطنية عدد  08331926صادرة بتونس بتاريخ  14مارس  ،1981مقرها كائن بسوق الربكة عدد
 06ابب سويقة تونس ،مرمسة ابلسجل التجاري لدى احملكمة اإلبتدائية بتونس حتت عدد
1409795Wمعرفها

اجلبائي.1484866 /Q :

و السيد حممد سليم بن منصور ،صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد  08331926صادرة بتونس بتاريخ
 14مارس  ،1981قاطن بنهج عصمان البحري العمران تونس ،يف حق نفسه.
من جهة أخرى

التّوطئ ـ ـ ــة

حيث تطبيقا ملقتضيات الفصل  93من النظام الداخلي جمللس بلدية املرسى ،املصادق عليه خالل
الدورة العادية الثالثة للمجلس البلدي لسنة  2018املنعقدة بتاريخ  14نوفمرب ، 2018ت إحداث جلنة غري
قارة "لتسوية وضعيات البناءات املخالفة" مدهتا ثالثة أشهر مبقتضى القرار البلدي عدد  29املؤرخ يف 15

جانفي ، 2019وت التمديد يف آجاهلا مبقتضى القرار عدد  1616بتاريخ  02ديسمرب .2019
وحيث رغب السيد سليم بن منصور  ،وكيل الشركتني  ،واملذكور أعاله يف تسوية وضعية العقار الكائن
بزاوية شارع عبد الرمحان مامي وهنج فيكتور هيقو  ،والبناية الكائنة بنهج زهري السايف ابملرسى حيث أنه ابلنسبة
للعقار األول ت تشييد بناية ألغراض جتارية وسكنية خالفا ملا ت ال خيص فيه مع جتاوزات يف البناء عالوة على
إستغالله للملك العمومي البلدي.
وابلنسبة للعقار الثاين فقد شيد فيال وضم جزء من عقار بلدي يقدر ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 215م.م كحديقة ،كما أن البلدية
إستغلت جزء من عقاره يق ّدر بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  150م.م وفقا لتقرير اإلختبار املعد يف الغرض أي بفارق  65م.م لفائدة
البلدية.
وحيث درست جلنة تسوية الوضعيات ملف العقار األول ونظرت من جهة ،يف صعوبة واستحالة تنفيذ
قرار اهلدم إلنتهاء أشغال البناء والتفويت يف الشقق ،ومن جهة أخرى لرغبتها املبدئية يف التسوية ،كما إق حت
تسوية وضعية البناية املتمثلة يف الفيال إبجراء عملية معاوضة ابلنسبة للمساحات املتساوية وتقدير القيمة املالية
للمساحة املتبقية واملقدرة ب  63م.م والتفويت فيها للسيد سليم بن منصور شريطة أن تبقى حديقة.
وحيث أنه إبنتهاج التسوية الرضائية هلاتني الوضعيتني وبتجنّب أطوار التقاضي املكلفة واملمتدة يف الزمن فإن
ذلك يعود ابلفائدة على البلدية وعلى األطراف املالكة يف آن واحد خاصة أن هذه التسوية ال تلحق أي ضرر
للشقق  ،كما أهنا تتم يف إطار تكريس مبدأ التّدبري احلر وما جاء به الدستور
حبقوق الغري وخاصة املالكني اجلدد ّ
وجملة اجلماعات احمللية من صالحيات للبلدايت خاصة يف مادة الصلح الواردة يف صالحيات رئيس البلدية
ابلفصل .257

وحيث حتصل الفائدة للبلدية من هذه التسوية وذلك بتحصيل منفعة مالية وعينية ويف نفس الوقت ردعية حتول
دون تكرار املخالفة ومن شأن هذه املنفعة أن ت جم بتحسني املوارد املالية وتنمية املشاريع ذات املصلحة العامة.
وأتسيسا على ذلك قدمت اللجنة خالصة أعماهلا إىل اجمللس البلدي املنعقد يف دورته العاديّة األوىل لسنة

 2020املنعقدة يوم اجلمعة  28فيفري  2020الذي أقر مبدأ التسوية الرضائية هلذا امللف.
وحيث تبعا لذلك وقع اإلتفـاق والتراضي على ما يلي:

الفصل األول :يلتزم السيد سليم بن منصور يف حق نفسه وبصفته وكيال للشركتني املذكورتني أعاله ،ببناء مشروع
للصاحل العام كتعويض عيين مقابل التسوية وذلك حتت إشراف ومصادقة البلدية ويتمثل يف:
 إعادة هتيئة املقر احلايل للدائرة البلدية حبي الرايض وحتويل طابقها األرضي إىل روضة بلدية كاملة الشروطوجمهزة حسب طلب البلدية وحسب األمثلة التنفيذية اليت يعدها الطرف الثاين وتصادق عليها البلدية.
 بناء طابق علوي أول وهتيئته كدائرة بلدية وفقا للشروط واألمثلة املعدة يف الغرض واملذكورة آنفا. بناء القاعدة واهليكل اخلارجي ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ" دار التّضامن النّسائي ابملرسى" بكلفة مجلية تقدر ب  150أ.دعلى أن تتوىل البلدية توفري قطعة أرض إلجناز املشروع.
الفصل الثاني :ح ّددت مدة اإلجناز بسنتني بداية من اتريخ إمضاء هذه االتفاقية مع مدة إمهال بستة أشهر
ّتصص إلعداد األمثلة واملصادقة عليها من طرف البلدية لتكون املدة القصوى ال تتجاوز ثالثني شهرا.
الفصل الثالث :توظّف خطااي أتخري يف صورة اإلخالل مبا جاء ابلفصل األول من هذه اإلتّفاقية تساوي مخسني
ألف دينار عن كل سنة أتخري ميكن جتزئتها وفقا ألشهر التأخري.
الفصل الرابع :ميكن القيام بتغطية جزء من رصيف املقهى الراجع ابمللكية للشركة مبادة البلور وذلك على مستوى
هنج عبد الرمحان مامي مع اح ام راحة األجوار.
الفصل الخامس :يتعهد وكيل الشركتني املذكور أعاله ابستغالل مأوى السيارات يف جزء منه مبقابل مايل حتدده
البلدية كما يلتزم بتخصيص أعوان يقومون بتسهيل حركة املرور بنهج فيكتور هيقو.
الفصل السادس :تتعهد البلدية بتسوية وضعية البناية الكائنة بسيدي عبد العزيز ابملرسى واليت هي على ملك
السيد حممد سليم بن منصور وذلك إببرام عقد معاوضة ابلنسبة للمساحة املستغلة من الطرفني يف حدود 150

م.م كما هو مبني ابلتوطئة وطبقا لتقرير اإلختبار املعد يف الغرض.
كما تتعهد ابلتفويت له يف املساحة املتبقية واملقدرة حبوايل  65م.م واملستغلة من قبله  ،بعد تقدير قيمتها من
طرف مصاحل وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية  ،شريطة أن ّتصص كحديقة.

الفصل السابع :يف صورة إخالل الطرف الثاين ابلتزاماته املذكورة أعاله فإن عملية التسوية تعترب ملغاة ويتم إّتاذ
اإلجراءات القانونية املستوجبة.
الفصل الثامن :يعني حمل املخابرة ابلعناوين املذكورة أعاله.
الفصل التاسع :حتمل مجيع مصاريف تسجيل هذه االتفاقية على الطرف الثاين الذي يتعهد بذلك.
الفصل العاشر :يف صورة نشوب نزاع مبناسبة تنفيذ بنود هذه اإلتفاقية فإن حماكم تونس العاصمة تكون
وحدها خمتصة ابلنظر.
و كيل الشركة
(قرأت وقبلت)

رئيس البلدية

كراس الشّروط
الخاص ببيع المحجوزات
األول :يهدف هذا الكراس إىل ضبط الشروط املتعلقة ابلتفويت عن طريق اإلشهار واملزايدة ،يف
الفصل ّ
احملجوزات اليت انتهت آجال االحتفاظ هبا طبقا للقرار البلدي عدد  101مكرر املؤرخ يف  06مارس. 2004
الفصل الثّـاني :تشمل البتة أقساط احملجوزات املبينة ابلقائمة التالية:

عدد
القسط

صنف احملجوز

نوع احملجوز

السعر اإلفتتاحي
الفردي

01

مواد أولية للبناء

أوردي
مربعات خزف (حجم
كبري) ()faiences
حديد(:خاص
ابلعرص +أنواع أخرى)

000د200
000د2000

02

معدات بناء

براوط
أسطلة
ابلة
بيوش
دامة
غرابل
لوح ()planche
سقاالت( ) echafaudage

السعر اإلفتتاحي
للقسط

 7.200.000د

000د5000

000د2000
000د500
000د1000
000د500
000د200
000د100
000د1000
000د7000

.12 300.000د

03

معدات بناء

04

أاثث

 02خالط امسنت
 23منشار يدوي
 27سلوم (أنواع خمتلفة)
 12جرارة
 26مطرقة
 23ملعقة
 01ماصة
arrache
10
clous
 14خملب griffes
serre joint 08
 07ميزان ماء بالستيك
 03كالب
 18زنزير
 06مقص حديد
 04ميزان بطاطا
 09ميزان عادي
05ميزان حديد
()balances
marteaux 02
piqueurs
كراسي(لوح-
بالستيك)
طاوالت(لوح
بالستيك)

-

000د150
000د20
000د700
000د50
000د70
000د50
000د10
000د30
000د20
000د100
/
/
000د20
000د200
000د20
000د200
/

 2340.000د

000د700

000د500
000د200

 700.000د

05

قوارير غاز

العدد 10

000د300

 300.000د

06

معدات وزن

 24آلة وزن الك ونية
مستعملة

000د500

 500.000د

الفصل الثالث :ميكن للراغبني يف املشاركة االتصال ابملستودع البلدي بقمرت خالل أوقات العمل وقبل
موعد البتة لسحب كراس الشروط املعد يف الغرض مبقابل قدره مخسون دينارا ومعاينة احملجوز.
الفصل الرابع :جترى البتة العمومية ابإلشهار واملزايدة يوم ................بداية من الساعة العاشرة صباحا
ابملستودع البلدي بقمرت.
الفصل الخامس :يتم البيع حسب اجلدول املذكور ويكون الدفع ابحلاضر نقدا أو بواسطة صك بنكي مشهود
بصحته مع زايدة  %10من الثمن النهائي للبتة بعنوان مصاريف البتة.
الفصل السادس :ال جيوز لألشخاص الذين ّتلدت بذمتهم ديون لفائدة البلدية والدولة املشاركة يف البتة.
الفصل السابع :ال ميكن املشاركة يف البتة إال بعد دفع مبلغ يقدر بـ ـ ـ ـ  % 10من السعر االفتتاحي للقسط
مؤمنا بصندوق
املرغوب املشاركة فيه لدى قابض بلدية املرسى ويكون هذا املبلغ الضمان الوقيت الذي يبقى ّ

القابض البلدي إىل أن يتم دفع بقية مثن البتة عند الفوز هبا ومبجرد إمضاء حمضر البتة.

يس جع هذا الضمان الوقيت يف صورة عدم الفوز ابلبتة وذلك بعد اإلعالن عن انتهاء إجراءاهتا.
كما يتوجب إيداع ملف حيتوي على:
-

كراس الشروط معرف ابإلمضاء عليه.
بطاقة اإلرشادات معرف ابإلمضاء عليها.
شهادة براءة من اآلداءات البلدية لسنة .2020
أصل وصل الضمان الوقيت.
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

الفصل الثامن :جيب أن يتم التزايد مببلغ ال يقل عن مخسني دينارا(50د) يف كل مرة.
الفصل التاسع :حتتفظ البلدية حبقها يف عدم املوافقة على بيع احملجوزات عندما ترى أن الثمن املعروض ال
يزال دون املأمول.
الفصل العاشر :أفضل مزايد يصبح متعاقدا مع البلدية.

الفصل الحادي عشر :كل اع اض حيصل أثناء عملية البتة يتوىل رئيس البلدية أو من ي أس البتة فضه
مبا يف ذلك اإلشكاليات اليت قد حتدث حول العمليات التحضريية للبتة.
الفصل الثاني عشر :يلتزم كل فائز ابلبتة برفع مش ايته يف أجل ال يتجاوز  48ساعة من اتريخ البتة وذلك
على نفقته اخلاصة مع التأكيد أنه يف حالة عدم الرفع يكون للبلدية احلق يف التصرف يف املش ايت حسب
الطريقة اليت تراها األنسب (اإلتالف ،بيعها من جديد  )...دون أن يكون للمبتت له احلق يف مطالبتها هبا
أو بغرامة تعادل قيمتها.
المشارك في البتة
( اطلعت ووافقت)

رئيس البلدية

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار
من رئيس بلدية المرسى عدد .......مؤرخ في...............
يتعلق بضبط عدد و نوعية الخطط المراد سد شغورها عن طريق المناظرة الداخلية للترقية
بالملفـات و اإلمتحانات المهنية لإلدماج بعنوان سنة  2020لفـائدة بلدية المرسى.

إن رئيس بلدية املرسى بعـ ـ ـد اإلطـ ـ ـالع ،
على الـ ـ ــدستور،
وعلى القانون األساسي عدد  29لسنة  2018املؤرخ يف  09ماي  2018املتعلق مبجلة اجلماعات احمللية،
وعلى القانون عدد  112لسنة  1983املؤرخ يف  12ديسمرب  1983املتعلق بضبط النظام االساسي العام
ألعوان الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى مجيع النصوص اليت نقحته
ومتمته وخاصة املرسوم عدد  89لسنة  2011املؤرخ يف  23ديسمرب ، 2011
و على األمر عدد  834لسنة  1998املؤرخ يف  13أفريل  1998املتعلق بضبط النظام األساسي اخلاص ابلسلك
اإلداري املش ك لإلدارات العمومية و على مجيع النصوص اليت نقحته أو متممته و خاصة األمر  2362لسنة
 2012املؤرخ يف  10أكتوبر ،2012
وعلى األمر عدد  821لسنة  1999املؤرخ يف  12أفريل  1999املتعلق بضبط النظام األساسي اخلاص ابلسلك
التقين املش ك لإلدارات العمومية وعلى مجيع النصوص اليت نقحته أو متمته و خاصة األمر عدد  1269لسنة 2019
املؤرخ يف  26ديسمرب ،2019
و على مكتوب رائسة احلكومة عدد  3/12024بتاريخ  11جوان  2012املتعلق ابملناظرات الداخلية لل قية
عن طريق امللفات،
وعلى األمر احلكومي عدد  115لسنة  2020املؤرخ يف  25فيفري  2020املتعلق بضبط النظام األساسي
اخلاص ابلسلك اإلداري املش ك لإلدارات العمومية،
و على قرار رئيس احلكومة مؤرخ يف  03أوت  2020يتعلق بضبط مقاييس و كيفية التناظر لل قية اإلستثنائية إىل
خمتلف رتب السلك اإلداري املش ك لإلدارات العمومية،

ق ّـرر مــا يلــي
فصلللل وحيد :يض ـ ـ ــبط عدد و نوعية اخلطط املراد س ـ ـ ــد ش ـ ـ ــغورها عن طريق املناظرات الداخلية لل قية ابمللفات
بعنوان سنة  2020على النحو التّايل :
)1

ابلنسبة للسلك اإلداري املش ك لإلدارات العمومية:

الرتبة

عدد اخلطط املراد سد شغورها

طرق التسديد

عدد اخلطط املزمع

لسنة 2020

تسديدها

كاتب تصرف

1

1

متصرف مساعد

1

1

متصرف

2

متصرف مستشار

4

متصرف رئيس

5

متصرف عام

2

)2

 %100عـن طـريـق مـن ـ ـ ــاظـرة
داخلي ـ ـ ــة لل قي ـ ـ ــة ابمللف ـ ـ ــات،
ترقية إستثنائية

2
4
5
2

ابلنسبة للسلك التقين املش ك لإلدارات العمومية:
الرتبة

عدد اخلطط املراد سد شغورها

طرق التسديد

لسنة 2020

عدد اخلطط املزمع
تسديدها

مساعد تقين

1

تقين أول

3

تقين رئيس

1

تقين رئيس أول

1

 %90عــن ط ـريــق م ـن ـ ـ ــاظــرة
داخلية ابمللفات
 %10ع ــن ط ـري ــق ال ـ ق ـي ـ ـ ــة
ابإلختيار

عون تقين

1

 %100عن طريق إمتح ـ ــان
مهين ابإلختبـ ــارات إلدمـ ــاج
العملة

1
3
1
1
1

رئيـس البلديــة

CONVENTION DE PARTENARIAT
LA MAIRIE DE LA MARSA ET L’ESPACE CULTUREL ” L’AGORA ”

Entre les soussignés:

LA SOCIETE «L'AGORA S.A » inscrite au Registre du Commerce de Tunis sous le numéro
B2479122011, ayant pour Matricule Fiscal N°1197699/S et dont le siège social est situé au 005 TAEIB
EL MHIRI - 2070 LA MARSA – Tunisie Représentée par son Président Directeur Généra, Monsieur
Mohamed Ali OKBI
Dénommée ci-après, l’Organisateur
D’une part,

LA MUNICIPALITÉ DE LA MARSA ……………..
Dénommée ci-après Le partenaire La MUNICIPALITÉ
D'autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Partenariat L’Agora et Municipalité de la Marsa
Article 1 : Exclusivité du partenariat : LA MAIRIE s’engage auprès de l’agora à fournir tout l’appui
nécessaire pour la concrétisation de son programme culturel annuel, concernant plusieurs activités
artistiques : cinéma / concerts / festivals / théâtre / expos de peintures / Photos /et des
manisfestations artistiques et culturelles de rues (street - arts ) et autres actions pouvant générer,
pour la ville de la marsa et ses environs, une dynamique innovante d’animation pour ses citoyens.
Article 2 : Engagements De La mairie e
La Mairie s’engage à permettre à l’agora, représentée par son président Directeur Général Monsieur
Mohamed Ali Okbi, d’établir des contacts en Tunisie et à L’étranger, pour des levées de fonds au bénéfice du
programme culturel de la MAIRIE au nom du partenariat : L’AGORA - MAIRIE

Article 3 : Engagements du bénéficiaire L'AGORA
En contrepartie de ce partenariat, L'Agora s'engage à ce qui suit :

→ Organiser des levées de fond pour la municipalité : L’Agora prélèvera des fonds pour
le développement de la culture dans la ville de la Marsa
→ L’Agora organisera pour la ville de la marsa différentes animations culturelles :
spectacles de théâtre, concert de musique, cinéma, festivals, animations pleins air,
expositions, …
→ L’Agora s’engage à appuyer un sponsoring pour l’équipement d’un appareil de
projection (DCP), des enceintes et un écran de projection qui fera l’objet d’un don à
la mairie avec
L’obligation de privilégier le programme que l’agora soumettra chaque année.
→ L’agora s’engage après accord de la Mairie à appuyer un jumelage avec une ville
française ou européenne pour l’organisation d’échanges d’animations culturelles.

Article 4 : Engagements Municipalité de la Marsa :
→ La municipalité de la Marsa prendra en charge l’entretien des appareils qui lui seront accordés
par les différentes donations, en fournissant un espace de stockage de tous les équipements
qui puisse garantir la sécurité de leur bonne maintenance.
→ Toutes utilisation de ce matériel ne pourra se faire que d’un commun accord entre la
Municipalité et l’Agora.

Article 5 : Accord et financement du programme Culturel
→ La Mairie se devra d’appliquer le programme culturel soumis à son autorité après un accord
préalable validé par l’Agora et la Mairie.
→ La Mairie s’engage pour les événements du programme à prendre en charge toutes
précautions administrative, sécuritaire pour le déroulement de tous les événements du
programme.
→ La Mairie se devra d’allouer un fonds financier annuel, qui sera signé début janvier,
pour sa contribution à la réalisation des événements du programme culturel. Ce fonds sera
défini par les deux parties selon les besoins et l’importance des manifestations.

Article 6 : Coût du partenariat & mode de règlement
Le montant de la rémunération qui reviendrait à l’agora, sera établi, par les deux parties par un
pourcentage convenu, sur les montants prélevés auprès des institutions, fondations et autres
donateurs.

Article 7 : Conditions particulières supplémentaires
Article 8 : Durée du Contrat
5 ans renouvelables

Article 9 : Force majeure

L'exécution des obligations contractuelles, prévues par le présent contrat, peut être suspendue
momentanément, totalement ou partiellement en cas de force majeure.
Par force majeure, il est entendu tout acte ou événement imprévisible, insurmontable et
indépendant de la volonté des deux parties.
Toute annulation autre que celles reconnues de force majeure, liée en particulier au non respect
des obligations visées par le présent contrat, entraînerait pour la partie défaillante l’obligation de
verser une indemnité calculée en fonction des frais effectivement engagés.

Article 10: Modification
En cas de modification des dispositions d'une ou de plusieurs clauses du présent contrat les parties
conviennent d'établir un avenant.

Article 11 : Attribution de Compétence en Cas de Litige
Au cas où un différend surviendrait entre les parties au sujet du présent Contrat, quel que soit la
nature ou l’objet de ce différend, les parties se concerteront afin de parvenir à un règlement
amiable. A défaut, les Tribunaux de Tunis seront seuls compétents pour connaître du litige survenu
entre les parties

Article 12: Election de Domicile
Pour l’exécution du présent contrat, les parties élisent domicile en leur siège social respectif.

Fait à Tunis, en deux exemplaires à Tunis le

LA MAIRIE DE LA MARSA

L’AGORA

MR MOEZ BOURAOUI

MOHAME ALI OKBI

Tunis le 18 / O9 / 2020
ORGANISATION D’ UN PROGRAMME CULTUREL POUR LA VILLE DE LA MARSA.

L’ARGUMENTAIRE GÉNÉRAL
L’intérêt que porte la mairie de la marsa à la culture, pour développer la connaissance chez les jeunes des
quartiers populaires, et sa périphérie : Bhar Lazrag, Sidi Daoud Bousselsla, Gammarth Village, devient une
réelle nécessité pour entreprendre, des actions culturelles efficaces et urgentes.
Partant du constat de certaines études sociologiques, qui démontrent que les catégories sociales les plus
démunies, et dont la majorité est représentée par une forte densité de jeunes, livrés à l’abandon et au
désoeuvrement, engendre en eux, des comportements de refuge, dans des univers propices à la drogue, au
terrorisme, au vol et à la violence, véritable fléau des cités, des villes et des régions déshéritées.
Cette jeunesse ne se sent plus appartenir, à une société batie sur des valeurs humaines qui la protègent, et
qui s’incarnent dans la morale, la relation à autrui, le respect de la liberté et pour un mieux vivre ensemble;
elle se voit livrée à des pulsions incontrolables et néfastes, qui peuvent l’entrainer dans son désarroi, à des
actions qui peuvent bouleverser sa vie et celle des autres; alimentée par les pensées rétrogrades et
l’ignorence, son esprit ne peut combattre les forces du mal, par manque de connaissance et faute de
reconnaissance.
Il devient une proie privilégiée pour les extrémistes religieux, qui l’embrigadent dans des mouvements de
djihadistes pour accomplir leurs desseins funestes.
Il est évident que ” l’oisiveté et l’ignorence sont mères de tous les vices ”.
Et c’es là que la culture doit jouer un rôle important dans la cité. Elle représente le rempart principal, et
l’arme pacifique la plus efficace, pour les réhabiliter dans,leur vie sociale, ces jeunes des quartiers
défavorisés, et les amener grâce à un travail de prevention et d’éducation, autour de la culture et l’art , à
développer leur esprit de sens critique, pour éveiller en eux leur conscience citoyenne.
Le monde de la connaissance les rendra, peu à peu, plus à même, de se rendre compte des dangers
éventuels qui nourrissent la haine, l’intolérance, dues à l’ignorance, pour s’en défaire, et emprunter alors
des choix de vie, de liberté et d’amour, et se découvrir , appartenant à un être avec des valeurs qui le
porteront à une haute considération de lui-même, et lui rendra le sentiment noble et généreux d’appartenir,
à une communauté où il fait bon vivre.
LA MAIRIE DE LA MARSA se propose de mettre en place, un programme culturel performant d’animation en
2021,qui sera basé essentiellement sur le cinéma, le spectacle et les arts; Des projections de films auront
lieux sur ses plages, places publiques, ainsi que dans les établissements scolaires, et ce durant toute l’année
selon un calendrier bien défini.

La MAIRIE soucieuse du bien culturel qui manque à LA CITÉ, souhaite enrichir les jeunes générations
populaires, qui ne trouvent pas d espaces, pour s‘ épanouir et développer les potentialités de leur
imaginaire; les inciter à regarder des films, venus d’horizons divers, pour s’instruire et s‘ouvrir au monde,
d’une part, et générer chez certains, des désirs de créations personnelles, doit être le but de notre entreprise
pour satisfaire leurs nouvelles ambitions et les aider à découvrir leurs talents jusque là insoupconnés.
Il est essentiel que le citoyen, en contact permanent avec la culture, puisse baigner dans un milieu de
divertissement de qualité, qui lui donnerait la possibilité de se reveller et grâce à la proximité de cet art, au
coeur de la cité, qui vient à sa rencontre, il n’aura plus le sentiment d’être ignoré ou marginalise.
La politique culturelle consiste, à faire dans un premier temps, que ce soit l’art qui s’empare des espaces
populaires où les gens vivent , et non pas demander, à ces classes sociales de se déplacer, dans des centres
éloignés pour voir un spectacle ou un film. C’est par cette démarche, que les quartiers et les jeunes des cités,
seront attirés par un art qui vient à eux, et qu’ils pourront ainsi, plus facilement en bénéficier, et changer
quelque part, leur vision du monde.

PRÉCONISATIONS
LE PROGRAMME CULTUREL DANS LA VILLE DE LA MARSA.
Ce programme ambitieux se doit d’être concrétisé, à partir de 2021, et consiste à organiser tout au long de
l’année, des manifestations festives et populaires, autour de l’art et la culture.
TROIS ÉVÉNEMENTS PRINCIPAUX.
Les titres de ces trois événements principaux coincident aux lieux de cette nouvelle démarche culturelle de
proximité, qui se décline, selon la géographie des espaces urbains, et s’adaptent aux besoins des différentes
classes sociales qui sont les cibles privilégiées, pour des actions qui visent comme objectif, d’atteindre le plus
grand nombre, dans des milieux différents :

”CINÉ PLAGE MED”, L‘ ÉTÉ / SUR LA PLAGE /
”CINÉ BATHA ”, DURANT L’ANNÉE / LES SOUKS DU DIMANCHE / PLACES PUBLIQUES DES
QUARTIERS POPULAIRES.

”CINÉ CLASSES” / ANNÉE SCOLAIRE / DANS LES COURS D’ÉCOLES ET DE LYCÉES.
LES LIEUX DÉFINIS
Ces lieux ont
été définis, pour leur forte densité de jeunes des classes
populaires, dans les quartiers de la ville de la marsa, et sa
périphérie :
BOUSSELSLA CITE RIADH
BHAR LAZRAG
SIDI DAOUD
GAMMARTH VILLAGE

