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بعد الزوال بقصر البلدية جلسة اجمللس البلدي    الرابعةعلى الساعة    2021  أفريل   01  اخلميسإنعقدت يوم  
وحبضور السّيدات والّسادة أعضاء ، رئيس البلدية،   املعز بوراوي  برائسة السيد  2021يف دورته اإلستثنائّية لسنة 

لسنة   29 األساسي عددكتابّية تطبيقا ملــــــــــا يقتضيه القانون    اجمللس البلدي اآليت ذكرهم ،بعد توجيه إستدعاءات 
 ايل :ّّ ة ، ووفقا للنص التــــــــــــــــــــاملتعّلق مبجلة اجلماعات احملليّ  2018ماي  09 املـؤرّخ فــــــــــــي 2018

 .إستدعاء   الموضوع :       

يتشّرف السّيد رئيس البلديّة إبستدعائكم حلضور جلسة اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائية    وبعـــــــد ،  
( بقصر 16.00بعد الّزوال ) رابعةعلى الّساعة ال 2021  أفريل   01 اخلميسالّّت ستنعقد يوم    2021لسنة 

 البلدية . 
 

 اآلنسة مىن خالص            املساعدة األوىل لرئيس البلدية،  -

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

 مستشارة ، رئيسة دائرة البحر األزرق ،              اآلنسة زهور قريرة  -  

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

 دائرة  سيدي داود ،  
 مستشارة ، رئيسة دائرة املرسى املدينة ،         عائشة املهيــــري السيدة -

 

 



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

 السيد قيس النيقرو                 مستشار، رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة ،          -
 مستشارة، رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم ، السيدة روضة الزاوشي رزق هللا     -

ؤون اإلجتماعية والشــــــ ل وفاقدي الســــــند            السيد سليم الزلطين -    مســــــتشــــــار، رئيس جلنة الشــــــّ
 وحاملي  اإلعاقة ،         

 مستشارة، مكّلفة بلجنة شؤون املرأة واألسرة ،             السيدة نبيلة محزة  -
 السيد أمحد ريزا                     مستشار،    -

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

 السيد أيّوب بن احلاج              مستشار ،    - 
 مستشارة ،             السيدة سهام عز الّدين -
 ، مستشارة       السيدة انئلة اهلمامي   -

 مستشارة .   السيدة هاجر مطري                -  
 

 :  تغّيب   و 
ومتابعة  مساعد رئيس البلديّة، رئيس جلنة الّشؤون املالّية و اإلقتصاديّة        السيد إلياس كشك          -   

 التصّرف ، 
 السيد رؤوف الشّنويف              مستشار، ، رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة ،  -
            مستشار، رئيس دائرة املرسى الرايض ،             السيد حممد شراد   -

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

 ّمد الطيب املهريي         مستشار، مكلف بلجنة األش ال والتهيئة العمرانية ، السيد حم -

 مستشار،                السيد خالد شيبوب  -
 مستشار ،               السيد عياض الزهار -
 السيد سليم احملرزي                 مستشار ، -
 مستشار،             السيد أمين بن مسعود  -
 مستشارة ،    ية ال ريب               اآلنسة راق -

 

 

 

 

 

 
 

 



 كما حضر اجللسة:   
 السيد الكاتب العام ،   •
 كتابة اجمللس،  •
 مواطنون.  •

 

رئيس   الّت إفتتحها السيد املعز بوراوي ، 2021إنعقدت جلسة اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائّية لسنة 
 البلدية، ُمــــــــرحّبا جبميع احلاضرين مـــــــــــن أعضــــــــــــاء اجمللس البلدي . 

         املسائل املعروضة جبـــــــــــدول أعمال اجللسة داعيا اّلسيدات  إثر ذلك ، تولـــــّى السيد رئيس البلدية إستعراض         
ادة أعضاء اجمللس البلدي للّتداول فيها :ّّ و الس   

I)   : لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف 
 2021وتنقيح العنوان الثاين من ميزانية سنة   (  2020العنوان الثاين من ميزانية  )  النهائي التنقيح   (1

 . 2021إلستثمار لسنة لسنوي لربانمج ا تنقيح الو 
 .  مراجعة معلوم إست الل شواطئ مهيأة )على سبيل التسوية( (2

II : لجنة األشغال والتهيئة العمرانية ) 
 الّنظر يف تقسيم خاص مبنطقة البحر األزرق. (1
 الّنظر يف تقسيم " نويرة" بقمرت.   (2
       III : لجنة الطفولة والشباب والرياضة ) 

      متديد آجال إجناز القسط الثاين(.) Game Art Park النظر يف مشروع  ➢
VI ) :مختلفـات 

 عرض ملف ترشح بلدية املرسى لربانمج صيانة املدن العتيقة. (1
 عرض مشروع قصر أمحد ابي.  (2
 عرض مشروع اندي الفروسّية. (3
 األزرق. مبنطقة البحرمشروع هتيئة قاعة مالكمة   عرض  (4

 



I)  : لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف 
 ( : 2020) العنوان الثاني من ميزانية    النهائي التنقيح  
 .2020املكتب البلدي املوافقة على مشروع تنقيح موارد و نفقات ميزانية البلدية لسنة   أعضاء  املعروض على أنظار ➢

 

 مفصلة كما يلي :  د  50.000,000 أي بتنقيح قدرهد 36.143.812,228 اىل  د 36.093.812,288 ابلزايدة من 2020 تنقح  موارد ميزانية سنة : الفصل األول •
2)  

 

بالنقص   مبلغ التنقيح التقديرات المصادق عليها  الموارد المشمولة بالتنقيح §§ § ف  ص ج  الباب ع  التقديرات النهائية  

 22.161.000.000 /  22.161.000.000 موارد العنوان األول        1

 972.348,627 50.000,000 922.348,627 االعتمادات المحالة الجزء الخامس  / / 00510  11  2

موارد العنوان الثاني الجزء  مجموع        

 الثالث الجزء الرابع 
13.010.463,601  13.010.463,601 

 13.932.812,228 50.000,000 13.932.812,228 مجموع موارد العنوان الثاني        

 36.143.812,228 50.000,000 36.093.812,228 مجموع الموارد البلدية        



 مبينة كما يلي:  د 50.000,000  أي بتنقيح قدرهد  36.143.812,228 إىل د 36.093.812,228 ابلزايدة من  2020  تنقح نفقات ميزانية البلدية لسنة : الفصل الثاني •
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 الموارد المشمولة بالتنقيح  §§ § ف  ق ج الباب  ع
 التقديرات النهائية  مبلغ التنقيح  التقديرات المصادق عليها 

 دفعا  دفعا  دفعا 

 14.642.148,601  14.642.148,601 جملة نفقات العنوان الثاني الجزء الثالث       1

 523.000,000  523.000,000 نفقات العنوان الثاني الجزء الرابع        2

 15.165.148,601  15.165.148,601 جملة نفقات الجزء الثالث والرابع         2

 972.348,627 50.000,000 922.348,627 نفقات الجزء الخامس االعتمادات المحالة       2

 643.488,729 50.000,000 593.488,729 نفقات مختلفة ذات صبغة  محلية  000 0001 00510  11 90 2

 218.205,221  218.205,221 بقية االعتمادات المحالة بدون تغيير        

 972.348,627 50.000,000 922.348,627 جملة نفقات العنوان الثاني الجزء الثالث       2

 16.137.497,228 50.000,000 16.087.497,228 نفقات العنوان الثاني الجزء الرابع        2

 36.143.812,228 50.000,000 36.093.812,228 جملة نفقات الجزء الثالث والرابع          

           



 مفصلة كما يلي :   د 50.000,000 أي بتنقيح قدره د  36.143.812,228 اىلد  36.093.812,288 ابلزايدة من  2020 تنقح موارد ميزانية سنة الفصل األول : •
3)  

 

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

 22.161.000.000 /  22.161.000.000 موارد العنوان األول        1

 972.348,627 50.000,000 922.348,627 االعتمادات المحالة الجزء الخامس  / / 00510  11  2

مجموع موارد العنوان الثاني الجزء         

 الثالث الجزء الرابع 
13.010.463,601  13.010.463,601 

 13.932.812,228 50.000,000 13.932.812,228 مجموع موارد العنوان الثاني        

 36.143.812,228 50.000,000 36.093.812,228 مجموع الموارد البلدية        



 مبينة كما يلي:  د 50.000,000  أي بتنقيح قدرهد  36.143.812,228 إىل د 36.093.812,228 ابلزايدة من  2020  تنقح نفقات ميزانية البلدية لسنة  الفصل الثاني : •
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 الموارد المشمولة بالتنقيح  §§ § ف  ق ج الباب  ع
 التقديرات النهائية  مبلغ التنقيح  التقديرات المصادق عليها 

 دفعا  دفعا  دفعا 

 14.642.148,601  14.642.148,601 جملة نفقات العنوان الثاني الجزء الثالث       1

 523.000,000  523.000,000 نفقات العنوان الثاني الجزء الرابع        2

 15.165.148,601  15.165.148,601 جملة نفقات الجزء الثالث والرابع         2

 972.348,627 50.000,000 922.348,627 نفقات الجزء الخامس االعتمادات المحالة       2

 643.488,729 50.000,000 593.488,729 نفقات مختلفة ذات صبغة  محلية  000 0001 00510  11 90 2

االعتمادات المحالة بدون تغيير بقية          218.205,221  218.205,221 

 972.348,627 50.000,000 922.348,627 جملة نفقات العنوان الثاني الجزء الثالث       2

 16.137.497,228 50.000,000 16.087.497,228 نفقات العنوان الثاني الجزء الرابع        2

 36.143.812,228 50.000,000 36.093.812,228 جملة نفقات الجزء الثالث والرابع          

           



 .2021املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على مشروع تنقيح موارد و نفقات ميزانية البلدية لسنة   ➢
 مفصلة كما يلي : د  1.145.981,289أي بتنقيح قدره د  39.270.257,381إلى د  40.416.238,670بالنقص من   2021تنقح موارد ميزانية سنة  الفصل األول : •

 التقديرات النهائية  مبلغ التنقيح بالنقص  التقديرات المصادق عليها  الموارد المشمولة بالتنقيح §§ § ف  ص ج  الباب ع

 23.029.307,000  23.029.307,000 موارد العنوان األول        1

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

 السابع

2.492.000,000  2.492.000,000 

موارد السنة الجزء الثالث الصنف  / / 08001 7 3 0 2

 الثامن مدخرات وموارد مختلفة 

10.594.409,183 1.145.981,289 9.448.427,894 

 موارد السنة الجزء الرابع / / 09001 9 4 0 2

 ) قروض( 

2.370.000,000 / 2.370.000,000 

مجموع : موارد العنوان الثاني         

 الجزء الثالث والجزء الرابع 

16.456.409,183 1.145.981,289 15.310.427,894 

 930.523,487  930.523,487 االعتمادات المحالة الجزء الخامس       

 مجموع موارد العنوان الثاني       

المحالةالجزء الخامس االعتمادات   

930.522,487  930.522,487 

 16.240.950,381 1.145.981,289 17.386.931,670 مجموع موارد العنوان الثاني       

 39.270.257,381 1.145.981,289 40.416.238,670 مجموع موارد البلدية       

 
 



 د مبينة كما يلي :  1.145.981,289أي بتنقيح قدره  د 39.270.257,381إلى د   40.416.238,670بالنقصان من  2021تنقح نفقات ميزانية   الفصل الثاني : •

 النفقات المشمولة بالتنقيح  §§  § ف  ص  ج الباب  ع
 التقديرات النهائية  مبلغ التنقيح بالنقصان  التقديرات المصادق عليها 

 دفعا  دفعا  دفعا  

 22.020.148,000  22.020.148,000 نفقات العنوان األول         1

 270.000,000 100.000,000 370.000,000 البنايات اإلدارية أشغال الصيانة والتعهد  001  0006 06603 - 3 00 2

 150.000,000 50.000,000 200.000,000 وسائل النقل  001  0001 06608 - 3 00 2

 3.759.432,411 320.567,589 4.080.000,000 تعبيد الطرقات  001  0002 06613    2

 800.000,000 50.000,000 850.000,000 أشغال الصيانة والطرقات  001  0003 06613 - 3 00 2

 461.112,398 490.535,491 951.647,889 عمليات التهيئة والتهذيب األخرى  000  0006 06614 - 3 00 2

 200.000,000 50.000,000 250.000,000 تهيئة الحدائق العمومية  001  0001 06615 - 3 00 2

 300.000,000 50.000,000 350.000,000 تجميل مداخل المدن  001  0003 06615 - 3 00 2

 165.121,791 34.878,209 200.000,000 تهيئة المساحات الخضراء  001  0004 06615 - 3 00 2

 9.421.920,294  9.421.920,294 بقية اعتمادات الجزء الثالث بدون تغيير         2

 15.527.586,894 1.145.981,289 16.673.568,183 جملة نفقات العنوان الثاني الجزء الثالث :         

 792.000,000  792.000,000 نفقات العنوان الثاني الجزء الرابع         

 16.319.586,894 1.145.981,289 17.465.568,183 جملة نفقات الجزء الثالث والرابع        

 

 



 

 النفقات المشمولة بالتنقيح  §§ § ف  ص  ج الباب  ع
 التقديرات النهائية  مبلغ التنقيح  التقديرات المصادق عليها 

 دفعا  دفعا  دفعا 

الخامس االعتمادات المحالةنفقات الجزء          930.522,487  930.522,487 

االعجتجمجججادات           : الجخجججامجس  الجججزء  نجفجقجججات  مجججمجوع 

 المحالة

930.522,487  930.522,487 

 17.250.109,381 1.145.981,289 18.396.090,670 مجموع نفقات العنوان الثاني       

 39.270.257,381 1.145.981,289 40.416.238,670 مجموع نفقات الميزانية         

 

 رأي المكتب البلدي 

 ُمفّصلة كما يلي  :    2021وافق أعضاء املكتب البلدي على مشروع تنقيح موارد  ونفقات ميزانية البلدية  لسنة  بعد النقاش ،             

 

 

 

 



 مفصلة كما يلي :  د 1.145.981,289د أي بتنقيح قدره  39.270.257,381إلى د  40.416.238,670بالنقص من   2021تنقح موارد ميزانية سنة  الفصل األول : •

 
 

 التقديرات النهائية  مبلغ التنقيح بالنقص  التقديرات المصادق عليها  الموارد المشمولة بالتنقيح §§ § ف  ص ج  الباب ع

 23.029.307,000  23.029.307,000 موارد العنوان األول        1

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

 السابع

2.492.000,000  2.492.000,000 

موارد السنة الجزء الثالث الصنف  / / 08001 7 3 0 2

 الثامن مدخرات وموارد مختلفة 

10.594.409,183 1.145.981,289 9.448.427,894 

 موارد السنة الجزء الرابع / / 09001 9 4 0 2

 ) قروض( 

2.370.000,000 / 2.370.000,000 

موارد العنوان الثاني  مجموع :        

 الجزء الثالث والجزء الرابع 

16.456.409,183 1.145.981,289 15.310.427,894 

 930.523,487  930.523,487 االعتمادات المحالة الجزء الخامس       

 مجموع موارد العنوان الثاني       

 الجزء الخامس االعتمادات المحالة

930.522,487  930.522,487 

 16.240.950,381 1.145.981,289 17.386.931,670 مجموع موارد العنوان الثاني       

 39.270.257,381 1.145.981,289 40.416.238,670 مجموع موارد البلدية       

 

 



 

 مبينة كما يلي :   د 1.145.981,289أي بتنقيح قدره   د39.270.257,381إلى   د40.416.238,670بالنقصان من  2021تنقح نفقات ميزانية  الفصل الثاني  : •

  ع

 

 النفقات المشمولة بالتنقيح  §§  § ف  ص  ج
 التقديرات النهائية  مبلغ التنقيح بالنقصان  التقديرات المصادق عليها 

 دفعا  دفعا  دفعا  

 22.020.148,000  22.020.148,000 نفقات العنوان األول         1

 270.000,000 100.000,000 370.000,000 البنايات اإلدارية أشغال الصيانة والتعهد  001  0006 06603 - 3 00 2

 150.000,000 50.000,000 200.000,000 وسائل النقل  001  0001 06608 - 3 00 2

 3.759.432,411 320.567,589 4.080.000,000 تعبيد الطرقات  001  0002 06613    2

 800.000,000 50.000,000 850.000,000 أشغال الصيانة والطرقات  001  0003 06613 - 3 00 2

 461.112,398 490.535,491 951.647,889 عمليات التهيئة والتهذيب األخرى  000  0006 06614 - 3 00 2

العمومية تهيئة الحدائق  001  0001 06615 - 3 00 2  250.000,000 50.000,000 200.000,000 

 300.000,000 50.000,000 350.000,000 تجميل مداخل المدن  001  0003 06615 - 3 00 2

 165.121,791 34.878,209 200.000,000 تهيئة المساحات الخضراء  001  0004 06615 - 3 00 2

تغيير بقية اعتمادات الجزء الثالث بدون         2  9.421.920,294  9.421.920,294 

 15.527.586,894 1.145.981,289 16.673.568,183 جملة نفقات العنوان الثاني الجزء الثالث :         

 792.000,000  792.000,000 نفقات العنوان الثاني الجزء الرابع         

 16.319.586,894 1.145.981,289 17.465.568,183 جملة نفقات الجزء الثالث والرابع        

 



 

 

 النفقات المشمولة بالتنقيح  §§ § ف  ص  ج الباب  ع
 التقديرات النهائية  مبلغ التنقيح  التقديرات المصادق عليها 

 دفعا  دفعا  دفعا 

 930.522,487  930.522,487 نفقات الجزء الخامس االعتمادات المحالة       

االعجتجمجججادات           : الجخجججامجس  الجججزء  نجفجقجججات  مجججمجوع 

 المحالة

930.522,487  930.522,487 

 17.250.109,381 1.145.981,289 18.396.090,670 مجموع نفقات العنوان الثاني       

 39.270.257,381 1.145.981,289 40.416.238,670 مجموع نفقات الميزانية         

         

 . 2021مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية األوىل لسنة                               

 

 

 

 



 قرار المجلس البلدي 

 ُمفّصلة كما يلي  :    2021تنقيح موارد  ونفقات ميزانية البلدية  لسنة بعد التداول والنقاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على 

 مفصلة كما يلي :  د 1.145.981,289د أي بتنقيح قدره  39.270.257,381إلى د  40.416.238,670بالنقص من   2021تنقح موارد ميزانية سنة  الفصل األول :   •

بالتنقيحالموارد المشمولة  §§ § ف  ص ج  الباب ع  التقديرات النهائية  مبلغ التنقيح بالنقص  التقديرات المصادق عليها  

 23.029.307,000  23.029.307,000 موارد العنوان األول        1

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

 السابع

2.492.000,000  2.492.000,000 

موارد السنة الجزء الثالث الصنف  / / 08001 7 3 0 2

 الثامن مدخرات وموارد مختلفة 

10.594.409,183 1.145.981,289 9.448.427,894 

 موارد السنة الجزء الرابع / / 09001 9 4 0 2

 ) قروض( 

2.370.000,000 / 2.370.000,000 

مجموع : موارد العنوان الثاني         

 الجزء الثالث والجزء الرابع 

16.456.409,183 1.145.981,289 15.310.427,894 

 930.523,487  930.523,487 االعتمادات المحالة الجزء الخامس       

 مجموع موارد العنوان الثاني       

 الجزء الخامس االعتمادات المحالة

930.522,487  930.522,487 

 16.240.950,381 1.145.981,289 17.386.931,670 مجموع موارد العنوان الثاني       

 39.270.257,381 1.145.981,289 40.416.238,670 مجموع موارد البلدية       

 



 مبينة كما يلي :   د 1.145.981,289أي بتنقيح قدره   د39.270.257,381إلى   د40.416.238,670بالنقصان من  2021تنقح نفقات ميزانية  الفصل الثاني  : •

 

  ع

 

 النفقات المشمولة بالتنقيح  §§  § ف  ص  ج
 التقديرات النهائية  مبلغ التنقيح بالنقصان  التقديرات المصادق عليها 

 دفعا  دفعا  دفعا  

 22.020.148,000  22.020.148,000 نفقات العنوان األول         1

اإلدارية أشغال الصيانة والتعهد البنايات  001  0006 06603 - 3 00 2  370.000,000 100.000,000 270.000,000 

 150.000,000 50.000,000 200.000,000 وسائل النقل  001  0001 06608 - 3 00 2

 3.759.432,411 320.567,589 4.080.000,000 تعبيد الطرقات  001  0002 06613    2

الصيانة والطرقات أشغال  001  0003 06613 - 3 00 2  850.000,000 50.000,000 800.000,000 

 461.112,398 490.535,491 951.647,889 عمليات التهيئة والتهذيب األخرى  000  0006 06614 - 3 00 2

 200.000,000 50.000,000 250.000,000 تهيئة الحدائق العمومية  001  0001 06615 - 3 00 2

 300.000,000 50.000,000 350.000,000 تجميل مداخل المدن  001  0003 06615 - 3 00 2

 165.121,791 34.878,209 200.000,000 تهيئة المساحات الخضراء  001  0004 06615 - 3 00 2

 9.421.920,294  9.421.920,294 بقية اعتمادات الجزء الثالث بدون تغيير         2

الثاني الجزء الثالث : جملة نفقات العنوان            16.673.568,183 1.145.981,289 15.527.586,894 

 792.000,000  792.000,000 نفقات العنوان الثاني الجزء الرابع         

 16.319.586,894 1.145.981,289 17.465.568,183 جملة نفقات الجزء الثالث والرابع        

 



 

 

المشمولة بالتنقيح النفقات  §§ § ف  ص  ج الباب  ع  
 التقديرات النهائية  مبلغ التنقيح  التقديرات المصادق عليها 

 دفعا  دفعا  دفعا 

 930.522,487  930.522,487 نفقات الجزء الخامس االعتمادات المحالة       

االعجتجمجججادات           : الجخجججامجس  الجججزء  نجفجقجججات  مجججمجوع 

 المحالة

930.522,487  930.522,487 

 17.250.109,381 1.145.981,289 18.396.090,670 مجموع نفقات العنوان الثاني       

 39.270.257,381 1.145.981,289 40.416.238,670 مجموع نفقات الميزانية         

 

 

 

 

  



 
 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

    قرار المجلس البلدي 

 
 : 2021 الربانمج السنوي لإلستثمار لسنةتنقيح  على صادق أعضاء اجمللس البلدي  بعد التداول والنقاش ،

 
 

 

 

 



 



 

 



 :  )على سبيل التسوية(  طلب مراجعة معلوم استغالل شواطئ مهيأة (  2
 

" ملدة    Phébusتبعا للطلب الذي تقدم به السيد إلياس عبيد بصفته مست ل الشاطئ املهيأ احملاذي لنزل " 
راغبا مبقتضاه يف مراجعة معلوم   2019خالل شهر جوان    2021و  2020و  2019ثالثة مواسم صيفية متتالية  

للموقع املرخص يف است الله ابإلضافة     اإلست الل نظرا ملا حلقه من ضرر جراء التلوث البيئي الناتج عن القناة احملاذية
كهرابء وابملاء الصاحل للشراب ليكون شاطئا مهيأ طبقا لكراس الشروط إىل عدم متكنه من إجناز أش ال الربط ابل

 املعد يف ال رض ، 
من املعلوم املستوجب عن    %48وبعد التثبت من صحة ادعائه  متت اإلستجابة  ملطلبه و تقدير الضرر بنسبة  

 : على النحو التايل 2019موسم 
 وهو املبلغ الذي مت طرحه خالل املوسم  دx  48%    =10.584د22.050=   د   66.150

     3 
 .2020الصيفي 
 واملعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املوافقة على تسوية الوضعية .  

 قرار المجلس البلدي
الشاطئ املهيأ احملاذي    إست الل  بعد التداول والنقاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي على مراجعة معلوم

راغبا    2019خالل شهر جوان    2021و  2020و  2019" ملدة ثالثة مواسم صيفية متتالية  Phébus"لنزل  
للموقع    مبقتضاه يف مراجعة معلوم اإلست الل نظرا ملا حلقه من ضرر جراء التلوث البيئي الناتج عن القناة احملاذية

املرخص يف است الله ابإلضافة إىل عدم متكنه من إجناز أش ال الربط ابلكهرابء وابملاء الصاحل للشراب ليكون شاطئا  
 مهيأ طبقا لكراس الشروط املعد يف ال رض ، 

من املعلوم املستوجب عن    %48وبعد التثبت من صحة ادعائه  متت اإلستجابة  ملطلبه و تقدير الضرر بنسبة  
 : على النحو التايل 2019موسم 

 وهو املبلغ الذي مت طرحه خالل املوسم  دx  48%    =10.584د22.050=   د   66.150
 .2020الصيفي           3     

    
 



 
 تقدم السيد حممد اجلبايل بطلب مراجعة معلوم است الل الشاطئ املهيأ احملاذي لنزل -2
   "The Résidence  نظرا لوجود مست ل آخر متحصل على ترخيص إش ال وقّت للملك البحري من وكالة "

محاية وهتيئة الشريط الساحلي ،  ابإلضافة إىل عدم متكنه من هتيئة الشاطئ طبقا لكراس الشروط  إلستحالة إجناز  
 أش ال الربط ابلكهرابء واملاء الصاحل للشراب 

 : على النحو التايل  %30وقد متت اإلستجابة لطلبه وطرح نسبة 
 د  x 30%   =15.283د 50.946=      د 152.838

   3 
 واملعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املوافقة على تسوية الوضعية . 

 قرار المجلس البلدي
 

 احملاذي لنزلصادق أعضاء اجمللس البلدي على مراجعة معلوم إست الل الشاطئ املهيأ  بعد التداول والنقاش ،
   "The Résidence  نظرا لوجود مست ل آخر متحصل على ترخيص إش ال وقّت للملك البحري من وكالة "

ستحالة إجناز  محاية وهتيئة الشريط الساحلي ،  ابإلضافة إىل عدم متكنه من هتيئة الشاطئ طبقا لكراس الشروط  إل
 أش ال الربط ابلكهرابء واملاء الصاحل للشراب 

 : على النحو التايل  %30وقد متت اإلستجابة لطلبه وطرح نسبة 
 د  x 30%   =15.283د 50.946=      د 152.838

   3 
 

 

 

 

 



       II : لجنة األشغال والتهيئة العمرانية ) 
 

 :    الّنظر في تقسيم خاص بمنطقة البحر األزرق (1
 

  " الرمحة"ما يسمى بتقسيم  توىل السيد رئيس البلدية عرض مثال التقسيم اخلاّص مبنطقة البحر األزرق  
يف النهوض    التقسيممقسم وسيساهم هذا    100وحيتوي على ما يقارب    2مألف    45  ي طي مساحة تقّدر بـــــالذي  

البحر األزرق   العيش    من حيثمبنطقة  فيها  يطيب  بنية حتتية تسمح إبقامة مساكن  الفوضوي وتركيز  البناء  إزالة 
يستوجب تظافر بعملية التهيئة وهو ما  للقيام  مادية  لديهم إمكانيات    تمن أصحاب املقاسم ليس %70إبعتبار أن  

من والتعمري   التقسيم والتفاعل معه إجيابيا وإحرتام جملة التهيئة الرتابية  على مثالاملتساكنني    موافقةكل اجلهود أوهلا  
 ة واملصادق  التفصيلي لقمرت حروشثال التهيئة  مب  واإلستئناس  2م10، الطرقات    2م4خالل إحرتام مسافة اإلرتداد  

 املعد من قبل املتساكنني وعرضه على جلنة التقاسيم.ثال املعلى 

 كما أّكد السيد رئيس البلدية أّن البلدية تدعم هذا املسار وتثّمه وستتّوىل القيام ابلتعبيد الطرقات       
و والنظر  تنوير  تركيز شبكة    والرتصيف  املياهال مع  عمومي  تصريف  شبكة  لربط  للتطهري  الوطين  تعهّ ،ديوان  د مع 

 كهرابئي.   حمّولرتكيز ل 2م  25 مساحة قدرها  املواطنني بتخصيص

 قرار المجلس البلدي 

سليم الزلطين   احلاضرون وامتنع على املصادقة السيدبعد التداول والنقاش، صادق أعضاء اجمللس البلدي      
تفاداي لتضارب املصاحل إبعتباره  ، مستشار، رئيس جلنة الشؤون االجتماعية والش ل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة  

 املطالبة املتساكنني بدفعمع    يلتواز ابوع املقّدم وإعتماده يف رخص البناء كوثيقة رمسية  على املشر شريك يف امللكية  
القيام ابلتعبيد    هذا وستتّوىل البلدية،    عليه  إعداد كراس شروط تتالئم والتقسيم املصادق املستوجبة يف ال رض و املعاليم  

مع  ،ديوان الوطين للتطهري لربط شبكة تصريف املياهالمع  عمومي والنظر  تنوير  تركيز شبكة  و   الطرقات والرتصيف
 كهرابئي.   حمّوللرتكيز  2م  25 مساحة قدرها  د املواطنني بتخصيصتعهّ 

 :  " النظر في تقسيم  " نويرة بقمرت  (2
 

 

البلدي عرض تقسيم " نويرة " بقمرت  السيد رئيس  البلدي    تّوىل  أنظار أعضاء اجمللس  احلاضرون  على 
يتمّثل  من أصحاب املقاسم هلم رخص بناء واملشكل الرئيسي    %  60أن أكثر من  حيث    التقسيم  لتدارس وضعية 

  66ويصعب جتسيدها على أرض الواقع وال تتماشى والفصل    2م10بـــــــــــــــــــاملقّدرة  عدم إحرتام مسافة اإلرتداد    يف  
ومنع بناء    2م04إىل  2م  10  منمسافة اإلرتداد    احلط منهذا، ويقرتح ثلثي أصحاب املقاسم  من جملة التهيئة الرتابية  

   اثن.طابق 



 

 قرار المجلس البلدي  
 

 

التداول والنقاش،   البلدي  قّرر  بعد  املتعّلق ابحّلط من    احلاضرون    أعضاء اجمللس  املوافقة على املطلب 
وعرضه على  بتقسيم نويرة بقمرت     ومنع بناء طابق اثن  2م04إىل  2م10مسافة اإلرتداد ابلطرقات ال ري مرقمة من  

 . التقسيم خالل املراجعة القادمة ملثال التهيئة العمرانية لبلدية املرسى جلنة التقاسيم لتسوية الوضعية وإعتماد 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

              III : لجنة الطفولة والشباب والرياضة ) 

 )تمديد آجال إنجاز القسط الثاني(:  "    Game Art Park" النظر في مشروع   ➢
     

" الكائن   Game Art Parkمن طرف صاحب مشروع "     2021مارس    23تبعا ملطلب الوارد بتاريخ            
متّر هبا البالد بسبب    صعوابت االقتصادية والصحّية الّتل بقمرت حول التمديد يف آجال إجناز القسط الثاين نظرا ل

از القسط الثاين حسب ما هو مبنّي  جائحة كروان ، حيث تعّد قّوة قاهرة خارج عن نطاقه حالت دون استكمال إجن
 ابلوثيقة املصاحبة. 

الثاين  أعضاء  واملعروض على أنظار             البلدي املوافقة على متديد آجال إجناز القسط  املشروع   مناجمللس 
 . أعاله  املذكور

 قرار المجلس البلدي  
 
 

بعد التداول والنقاش، صادق أعضاء اجمللس البلدي على متديد آجال إجناز القسط الثاين من مشروع             
  "Game Art Park    والصحية الصعبة الّت متّر هبا    اإلقتصادية بسبب األوضاع    2022سبتمرب    30" إىل غاية

 . ) إنتشار وابء الكوروان (البالد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

              VI  ) مختلفـات   : 

 :   صيانة المدن العتيقة عرض ملف ترشح بلدية المرسى لبرنامج     (1
 

املدن العتيقة ابملرسى    صيانةتوّلت السيدة إنشراح حبابو عرض مشروع ترّشح بلدية املرسى لربانمج  
املوجودة    البناءات العتيقةصيانة  الشاطئ ومشروع متكامل معماري حضري اترخيي إقتصادي فضائي يهدف إىل  

بداية من قبة اهلواء ، الصفصاف ، هنج    وإىل هتيئتها وإعادة ترميمها واحملافظة على طابعها املعماري التارخيي  
املزمع إجنازها اجلديدة  مارس وقد تضمن العرض املشاريع    20بطحاء    املنجي سليم ، هنج عبد احلفيظ املكي

 املصاحبة .  ةابلوثيقخبصائص فنية رائعة انلت إستحسان احلاضرون مثل ما هو مبنّي 

 قرار المجلس البلدي  
املدن   لربانمج صيانة  املرسى مشروع ترشح بلدية دعم عضاء اجمللس البلدي احلاضرون على وافق أ

 . القدمية وفق عرض املشروع الذي مت إختياره
 عرض مشروع قصر أحمد باي :  (2
صاحب املشروع املتمّثل يف إعادة هيكلة قصر أمحد ابي عرض مكّوانت    تّوىل السيد حممود الرديسي ،  

املشروع املتمّثل يف إرجاع قصر أمحد ابي إىل حالته األصلية واحملافظة على طابعه املعماري والتارخيي ضمن مشروع 
 كحديقة . متكامل ثقايف، سياحي، عمراين، ترفيهي ووضع البطحاء احملاذية له على ذمة املشروع  لتخصيصها  

كما تّوىل عرض املشاريع  اجلديدة املزمع إجنازها مثل ما هو مبنّي ابلوثيقة املصاحبة، مع املطالبة إبعداد  
لكراس شروط مشرتك ) البلدية + صاحب املشروع ( تتماشى واخلصائص الفنية واملعمارية للقصر وعرضها على 

 رض.  اللجنة الفنية ومنح الرتاخيص الفنية املستوجبة يف ال 

 قرار المجلس البلدي  
بعد التداول والنقاش، وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على مشروع إعادة هيكلة قصر أمحد  
ابي وإرجاعه إىل حالته األصلية واحملافظة على خصوصيته وطابعه التارخيي ضمن مشروع متكامل ثقايف، سياحي  

ط ومنح الرتاخيص الفنية الالزمة  ، ترفيهي عمراين  والقيام ابإلجراءات الالزمة يف ال رض منها إعداد كراس شرو 
 يف ال رض .
 

 
 



 



 


