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 ونسيـــــة                                                                                  ة الت  الجمهوري         

 والبيئة  ة  ؤون المحلي  وزارة الش   

 ة المرسى  بلدي            

 تابة المجلس ك                
 

 

 

 البلدي   جلس الجملي لجلسة الم   المحضر
 2021في دورته العادي ة الثـ انية لسنة    

 2021ماي    25  الثاء الثـ  المنعقدة يوم  
 

 

 
 
 

ة جلسة بقصر البلدي  وال  الثة بعد الز  الث  اعة  على الس    2021ماي    25  الاثءالث  إنعقدت يوم  
وحبضور ،    ةالبلدي    ، رئيس  املعز بوراوي  دبرائسة السي    2021يف دورته العادي ة الث انية لسنة    البلدي  اجمللس

ة إىل مقـر  سكنـاهم اآليت ذكرهم ، بعد توجيه إستدعاءات كتابي    البلدي  اجمللسادة أعضاء  والس    ات دالسي  
القانون   يقتضيه  ملا  ة  املتعل ق مبجل    2018ماي    09 خ يفاملـؤر    2018لسنة    29 األساسي عددتطبيقا 

 ايل :ّ  الت ووفقا للنص   ،ة ــــــــــــــــــــاجلماعات احمللي
 .  إستدعاء   الموضوع :       

       ،  2021يف دورته العادي ة الث انية لسنة  البلدي شرف إبستدعائكم حلضور جلسة اجمللس، أت دوبعـــــــ
 . ةالبلدي  ( بقصر 15.00)وال الثة بعد الز  الث  اعة على الس   2021ماي   25الاثء الث  يوم و ذلك 

    و اإلقتصادي ةاملالية   رئيس البلدي ة، رئيس جلنة الشؤونمساعد  السيد إلياس كشك      - -
 التصر ف ، ومتابعة 

 

 السيدة لطيفة التاجوري   -
 السيدة فرايل مسرية بوزيري -
 السيدة رمي احلشيشة         -

    
 

 اآلنسة إميان الفهري   -
 

 
 

 

        السيد حممد شراد -

 مساعدة رئيس البلدية،  
 ،   مساعدة رئيس البلدية

والت عاون اخلدمات   و إسداء  مستشارة ، رئيسة جلنة الش ؤون اإلداري ة
 الال مركزي ،  

ميقراطية التشاركية واحلوكمة املفتوحة ،  مستشارة ، رئيسة جلنة الد  
 رئيسة دائرة سيدي داود،  

    مستشار، رئيس دائرة املرسى الرايض،
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    السيد حممد ضياف الدريدي  -
                  السيد زهور قريرة  - -

             السيدة عائشة املهريي  -
   السيد رؤوف الشنويف  -
   السيد سليم الزلطين -
 

 ، مستشار، رئيس دائرة قمرت 
 ،  مستشارة، رئيسة دائرة البحر األزرق
 ،  مستشارة، رئيسة دائرة املرسى املدينة 

 ،  مستشار، رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة 
وفاقدي السند  و الشغل   جتماعيةاإلرئيس جلنة الشؤون  مستشار ،

 و حاملي اإلعاقة ،  
 م

 ، و التعليم الفنون و الثقافة و الرتبية  جلنة ، رئيسة  مستشارة السيدة روضة الزاوشي رزق اّلل       -
السيد قيس نيقرو - ،   مستشار، رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة    

 ،   رئيسة جلنة شؤون املرأة واألسرة،  مستشارة السيدة نبيلة محزة  -
 مستشار، السيد حممد نبيل صاحب الطابع -
 مستشار، السيد أيوب بن احلاج   -
 مستشارة، هاجر مطريالسيدة  -
 مستشارة. السيدة انئلة اهلم امي  -

                                                 

   : و تغّيب        

 ،  املساعدة األوىل لرئيس البلدية اآلنسة مىن خالص  - -
 ، بني اجلنسني  رصالف وتكافؤ  ساواة مستشار، رئيس جلنة امل                ارس العي اشي      فالسيد   -
   ،   هيئة العمرانيةمستشار، مكل ف بلجنة األشغال والت   السيد حممد الطيب املهريي              -
 مستشار، السيد عياض الزهار -
 مستشار، السيد خالد شيبوب  -

 مستشار، السيد سليم احملرزي -

 مستشار، السيد أمحد ريزا   -

 مستشار، السيد أمين بن مسعود  -

 مستشار، السيد حممد الت يجاين بوعزيز -

 مستشار، السيدة سهام عز الد ين  -

ة.مستشار  اآلنسة راقية الغريب   -  
 
 
 
 
 

 
 

 البلدي:    لسجلسة اجمل حضركما 

 ، السيد الكاتب العام للبلدي ة  -
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 كتابة اجمللس ،  -

 بعض املواطنني .  -
 

 
 

ُمــــــــرحب ا جبميع احلاضرين ،    لبلديةا  ، رئيس   املعز بوراويد  السيّ اليت إفتتحها    البلدي  اجمللس إنعقدت جلسة       
 السّيد أيّوب بن احلاج ، مستشار مذك را إبقرتاح  و املواطنني    رة البلدي ةو اإلداالبلدي    اجمللسمـــــــــــن أعضــــــــــــاء  

حول حتسيس جملس بلدي ة املرسى بفحوى القضي ة الفلسطيني ة و الوقوف أمام اهلجمة الوحشي ة اليت  يتعر ض هلا  
 .حالي ا الش عب الفلسطيين من حرب مفتوحة و هتجري و جتويع أمام صمت دويل رهيب 

كاف ة أعضاء اجمللس البلدي    و يف هذا اخلضم  ، صر ح السي د رئيس البلدي ة أبن ه أصالة عن نفسه و ابسم        
و اإلدارة البلدي ة و خمتلف مكو انت اجملتمع املدين بوقوف بلدي ة املرسى إىل جانب الش عب الفلسطيين و ابلت نديد 
جبميع املمارسات الش رسة املسل طة ضد ه واعدا ببذل اجملهود و إستعمال ثقل بلدي ة املرسى للت أثري على الط بقة 

س نو اب الش عب يف اإلجتماعات اجلهوي ة و الوطني ة من أجل توحيد الر أي الوطين خلدمة القضي ة الس ياسية و جمل 
الفلسطيني ة . كما قر ر أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون رفع األعالم الفلسطيني ة بساحة املغرب العريب و بقصر 

 . توأمة مع بلدي ة انبلس الفلسطيني ة مواصلة اإلجراءات املتعل قة إببرام إت فاقيةو البلدي ة ملد ة شهر 
على أن تنظيم يوم الث قافة الفلسطيني ة  السّيدة لطيفة الّتاجوري ، مساعدة رئيس البلديّةهذا ، و إقرتحت 

 . تتوىل  يف مرحلة أخرى تقدمي برانمج يف الغرض 

        تااملسائل املعروضة جبدول أعمال اجللسة داعيا السيد  إستعراض  البلدية  السيد رئيس  إثر ذلك ، توىل                     
 : داول فيها للت   البلدي لساجملو السادة أعضاء 

 

I )   ف : لجنة الش  ؤون المالي ة و اإلقتصادي ة و متابعة التصر 

                  . 2020املصادقة على احلساب املايل لسنة   ❖
II )   ة : العمراني  هيئة لجنة األشغال والت    

  ة.  جماني  و بصفة  ة كتجربة اقة لفائدة البلدي  م يف الط  ات حتك  فافية لوضع معد  إت   ❖
III(  ة و البيئة     :  لجنة الن ظافة و الصح 

 عقد لزمة إستغالل مركز تسميد الن فـايات الخضراء . (  1
 للن فـايات المنزلي ة و المشابهة . مشروع إنجاز مركز للفرز اإلنتقـائي    ( 2

IV )  لجنة الد يمقراطية الت شاركية والحوكمة المفتوحة   :    
 " COMUN’CODEVتنفيذ مشـــــروع" "حول CIDEALإت فاقية مع احلركة اجلمعي اتية ومنظ مة "   ❖

   .  (فني ة الل جان البلدي ة )تكوين ومساندةو الد ميقراطية الت شاركية لدى بعض  لدعــــم قـــــدرات اإلت صال
V )  لجنة شؤون المرأة و األسرة:  
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    .  ت ن فااملعالن ساء  ملساعدة" و دار  ات دار اجلمعي  و " ةمشروع بناء روضة بلدي  ( 1
   الر ايضات و املشاركة يف هتيئة مالعب أحياء متعد دة مشروع إدماج املهاجرين يف األنشطة الر ايضية  ( 2

 ". OIMابلش راكة مع املنظ مة العاملي ة للهجرة "      
VI )   مختلفات : 

 

 توسعة طاقة إستيعاب املقابر مبدينة املرسى . (  1
    " مبنطقة البحر األزرق .تسوية وضعي ة تقسيم " قبادو  (  2
    رانمج تكوين أعضاء اجمللس البلدي .ب  (  3
 املرحوم أمحد املستريي مبدينة املرسى . املناضل الوطين و رجل الس ياسة سم  إبتسمية هنج (  4
 

I )   ؤون المالي ة و اإلقتصادي ة و متابعة التصر ف لجنة الش   : 
   :  2020الحساب المالي لسنة  المصادقة على   ➢

 :   إىل  2020   سنةالبلدي ة ل ة ــــوقف ميزاني  تُ ،  2020الع على احلساب املايل لسنة ط  بعد اإل         

 المالحظات  غ ــــــــ المبل  ان ــــــ البي  ع/ر 

 -----------  30.551.483,708 2020لمقابيض الميزانية لتصرف  المبلغ الجملي 1

 -----------  20.663.448,298 2020المبلغ الجملي للنفقات المأذون بدفعها لتصرف  2

 ح بإلغائها صر  ي   3.236.389,620 1مبلغ اإلعتمادات الباقية دون إستعمال بالعنوان  3

من    4و       3ستعمال بالجزئين  إعتمادات الباقية دون  مبلغ اإل 4

 2العنوان 
 بإلغائها ح صر  ي   11.313.451,823

 ص في نقله للمال اإلحتياطيرخ  ي   1.341.690,680 1مبلغ الفائض من العنوان  5

 ص في نقله للمال اإلحتياطيرخ  ي   7.615.822,243 2من العنوان  4و   3مبلغ الفائض من الجزئين  6

 اإلنتقالي لمالل ص في نقله رخ  ي   930.522,487 2من العنوان  5مبلغ الفائض من الجزء 7

     

 .  2020احلساب املايل لسنة على  املوافقةالبلدي املكتب املعروض على أنظار أعضاء  و       

 البلدي   رأي المكتب 

مـن II و     Iتوىل  السيد الكاتب العام توضيح اجلدول اآلنف عرضه بصفة ُمفص لة ببيان مفهــوم العنوانني      
 قل واإللغاء (.  ميـــــــــــزاني ة البلدية مـــــــن حيث املضمون و من حيث اخلاصي ات ) الن  
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على الن حو   2020البلدي احلاضرون على احلساب املايل لسنة    ملكتبأعضاء ا  وافقوبـــــــعد الت داول و الن قاش ،            
 الت ايل:

 

 المالحظات  غ ــــــــ المبل  ان ــــــ البي  ع/ر 

 -----------  30.551.483,708 2020لمقابيض الميزانية لتصرف  المبلغ الجملي  1

 -----------  20.663.448,298 2020للنفقات المأذون بدفعها لتصرف    المبلغ الجملي 2

 ح بإلغائها صر  ي   3.236.389,620 1مبلغ اإلعتمادات الباقية دون إستعمال بالعنوان  3

    3ستعمال بالجزئين إعتمادات الباقية دون مبلغ اإل 4

 2من العنوان  4و 
 ح بإلغائها صر  ي   11.313.451,823

ص في نقله للمال  رخ  ي   1.341.690,680 1مبلغ الفائض من العنوان  5

 اإلحتياطي 

ص في نقله للمال  رخ  ي   7.615.822,243 2من العنوان  4و  3مبلغ الفائض من الجزئين  6

 اإلحتياطي 

  لمال لص في نقله رخ  ي   930.522,487 2من العنوان  5مبلغ الفائض من الجزء 7

 اإلنتقالي 

 

 .  2021مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادي ة الث انية لسنة          

     البلدي   قرار المجلس 

 

مـن II و     Iتوىل  السيد الكاتب العام توضيح اجلدول اآلنف عرضه بصفة ُمفص لة ببيان مفهــوم العنوانني      
 قل واإللغاء (.  ميـــــــــــزاني ة البلدية مـــــــن حيث املضمون و من حيث اخلاصي ات ) الن  

على الن حو   2020احلساب املايل لسنة    احلاضرون على صادق أعضاء اجمللس البلدي  بعد الت داول و الن قاش ،  و         
 الت ايل:

 

 

 المالحظات  غ ــــــــ المبل  ان ــــــ البي  ع/ر 

 -----------  30.551.483,708 2020لمقابيض الميزانية لتصرف  المبلغ الجملي  1
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 -----------  20.663.448,298 2020المبلغ الجملي للنفقات المأذون بدفعها لتصرف   2

 ح بإلغائها صر  ي   3.236.389,620 1مبلغ اإلعتمادات الباقية دون إستعمال بالعنوان  3

    3ستعمال بالجزئين إعتمادات الباقية دون مبلغ اإل 4

 2من العنوان  4و 
 ح بإلغائها صر  ي   11.313.451,823

ص في نقله للمال  رخ  ي   1.341.690,680 1مبلغ الفائض من العنوان  5

 اإلحتياطي 

ص في نقله للمال  رخ  ي   7.615.822,243 2من العنوان  4و  3مبلغ الفائض من الجزئين  6

 اإلحتياطي 

  لمال لص في نقله رخ  ي   930.522,487 2من العنوان  5مبلغ الفائض من الجزء 7

 اإلنتقالي 

 

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

 

II )    ة ــــــ هيئة العمراني  األشغال والت  لجنة  : 
 :   ة ـــــ بصفة مجاني  و  ة كتجربة  اقة لفـائدة البلدي  م في الط  ات تحك  فـافية لوضع معد  إت   ➢

 
  " SFM Technologies "مع شركة   إبرام إت فاقية    على  املوافقةالبلدي  املكتب  املعروض على أنظار أعضاء     

 الواب   و ذلك إبستعمال منص ة،    بصفة جماني ة و  دة البلدي ة كتجربة  ــــــــقصد وضع معد ات حتك م يف الط اقة لفائ
"VOLTIX"    الكهرابئي ة لغاية الت قليص من الط اقة   من التحك م عن بعد يف تشغيل أو إيقاف العد دات اليت  متك ن

ت ااإلرسالي  املستهلكة ، كما متك ن أيضا من إطالق إنذار يف صورة حصول مشكل يف العد ادات  عن طريق  
 . ) تطبيقة هاتفي ة(  اهلاتفي ة أو الربيد األلكرتوين 

 

 

 

 البلدي   رأي المكتب 
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 SFM "إبرام إت فاقية مع شركة    البلدي احلاضرون على  ملكتبأعضاء ا  وافقبـــــعد الت داول و الن قاش ،            

Technologies "  لفائ الط اقة  يف  حتك م  معد ات  وضع  البلدي ة كتجربة  ــــــــقصد  جماني ةو  دة  ذلك   بصفة  و   ،
" اليت  متك ن من التحك م عن بعد يف تشغيل أو إيقاف العد دات الكهرابئي ة VOLTIXإبستعمال منص ة الواب "

لغاية الت قليص من الط اقة املستهلكة ، كما متك ن أيضا من إطالق إنذار يف صورة حصول مشكل يف العد ادات 
 ) تطبيقة هاتفي ة( . ت اهلاتفي ة أو الربيد األلكرتوين اعن طريق اإلرسالي  

 .  2021ض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادي ة الث انية لسنة مع عر           

   البلدي   قرار المجلس 

 SFM "إبرام إت فاقية مــــع شركــــة    صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون علىعد الت داول و الن قاش ،  ــــب

Technologies "  لفائ الط اقة  يف  حتك م  معد ات  وضع  البلدي ة كتجربة  ــــــــقصد  جماني ةو  دة  ذلك   بصفة  و   ،
" اليت  متك ن من التحك م عن بعد يف تشغيل أو إيقاف العد دات الكهرابئي ة VOLTIXإبستعمال منص ة الواب "

لغاية الت قليص من الط اقة املستهلكة ، كما متك ن أيضا من إطالق إنذار يف صورة حصول مشكل يف العد ادات 
 اإلرسالي ات اهلاتفي ة أو الربيد األلكرتوين ) تطبيقة هاتفي ة( . عن طريق 

III  ) ة : ــــ لجنة الن ظافة و الصح ة و البيئ    
 :     عقد لزمة إستغالل مركز تسميد الن فـايات الخضراء (  1

  املرسى، دينة  ليم يف الوضع البيئي مبالس  ف  للتصر  نفاايت اخلضراء ولوضع منظومة  يف نطاق تثمني ال    
 فاايت اخلضراء لفائدة اخلواص. ستغالل مركز تسميد الن  فويت يف إة املرسى الت  تعتزم بلدي  
  2021يف دورته اإلستثنائي ة لسنة    اجمللس البلديأنظار  روط على  اس الش  عرض كر    ت  ،  دد  يف هذا الص   

ستغالل مركز تسميد فواضل إ  اإلعالن عن طلب العروض إلبرام لزمة وت   2021مارس   05اجلمعة  بتاريخ 
 . 2021مارس  30ة واحلدائق بتاريخ األجن  

 مت عروضها: شركات قد   02عدد 
قدره  غ ـــــــــــــفاايت اخلضراء مببل وهي شركة انشطة يف ميدان تسميد الن   "  La Verte Service "شركة   -

                             .  ادينار   21,600.000

 مبشاركة  اعرض تمقد   "  Général Service de l’environnement G.S.E" شركة  -

(Regroupement  )   فاايت اخلضراء ة يف جمال تسميد الن  شركة خمتص(Horizon Compost)  مببلغ  
 . ا  دينار   26,400.000قدره 
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  ملعروض على أنظارا،  من جمل ة اجلماعات احمللي ة 84تطبيقا ملقتضيات الفقرة الث انية من الفصل  و            
بني بلدي ة املرسى   ة واحلدائقستغالل مركز تسميد فواضل األجن  إ لزمةجمللس البلدي املصادقة على عقد ا أعضاء

 .ادينار   26,400.000قدره  غــــــــــــمببل " Général Service de l’environnement G.S.E" ركة ـــــــــــــــــشو 
     البلدي   قرار المجلس 

صادق   من جمل ة اجلماعات احمللي ة ، 84تطبيقا ملقتضيات الفقرة الث انية من الفصل بعد الت داول و الن قاش ،      
 ة املرسى  ـــــــن بلدي  ـــــــبي ة واحلدائقمركز تسميد فواضل األجن   ستغاللإ لزمةعقد  أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على

   . ادينار   26,400.000قدره  غــــــــمببل "   Général Service de l’environnement G.S.E" شركة و 
 

 ، مساعد رئيس البلديّة ، رئيس جلنة الّشؤون املالّية   السّيد إلياس كشك يف هذا اإلطار ، تناول الكلمة
ب بضرورة دعمها  ــــــو طال جمهودات البلدي ة يف خصوص نظافة احمليط غري كافية  و أوضح أن  و متابعة التصّرف  

ملتواجدة  لضمان بيئة سليمة لفائدة متساكين املنطقة البلدي ة ، كما أشار إىل احلالة غري الال ئقة للمناطق اخلضراء ا
   بكامل املدينة . 

ح ظاهرة ــــــأن يتم  توضي رؤوف الشّنويف ، مستشار ، رئيس جلنة الطّفولة و الّشباب و الّرايضة  السّيدو إقرتح 
و دور البلدي ة يف اخلصوص عرب بالغ ينشر على الص فحة الر مسية  الت واجد املكث ف للن اموس هذه املد ة للمتساكنني

 لشبكة الت واصل اإلجتماعي الفايس بوك الرمسي ة للبلدي ة أو تسجيل فيديو قصري يف الغرض . 
 د  ـــــالّسن ـــــدي ة الّشؤون اإلجتماعّية و فاقـــــار ، رئيس جلنـــــــــــالسّيد سليم الّزلطين ، مستش إقرتح   كما       

 احلاملـــــة للمضخ ات ق الش احنات املتنق لة ـــــــعن طريو املداواة دد عملي ات الرش  ـــــــالز ايدة يف ع و حاملي اإلعاقة
 البلدي ة . للقضاء على الن اموس يف املنطقة 

 و رد ا على مجلة هذه املالحظات و املقرتحات ، بني  :         
 :  أن  لسّيد قّيس الّنيقرو ، مستشار ، رئيس جلنة الّنظافة و الصّحة و البيئة * ا
o  من حيث :  -مم ا جيعلها حلقة ضعيفة و خمتل ة –عملي ات الن ظافة مبختلف أنواعها تعرف عديد املشاكل 
 : البلدي ة ، الد يوان الوطين للت طهري ، وكالة محاية و هتيئة الش ريط الس احلي ...  و تعد دهم  تشع ب املتدخ لني فيها -
   ا.هتتعط ل إجراءاخضوع الص فقات و الش راءات العمومي ة للت أشرية املسب قة ملراقب املصاريف العمومي ة و  -
 ضعف منظومة الت واصل داخل البلدي ة .  -
 أتخ ر إنطالق عملي ات تنظيف الش واطئ .  -

o  ُعاضده و يُدع مه اجملتمع املدين من حيث الت حسيس و الت وعية . اجملهود البلدي يف الن ظافة جيب أن ي 
 :     أن  السّيد املعز بوراوي ، رئيس البلديّة * 
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o  لن ظافة البلدي ة لنظومة ملعد  أبرز سبب لإلخالل اب حتسيس املتساكنني ووضع خط ة تواصل معهم ُ عدم  ،
 اء الفضالت أبنواعها يكون على مدار ساعات اليوم . ــــــــــحيث أن  إلق

o   تقوم بعملي ات   االبلدي ة تعرف مشكال يف توفري مصب  إللقاء الفضالت مهما كانت طبيعتها ، حيث أهن
 اإللقاء داخل مصب  عشوائي  . 

o ة بكامل ـــــــــــــكاف من حيث عدد األعوان للعناي  الفريق البلدي املختص  يف العناية ابملناطق اخلضراء غري
ة ـــــــــــــألف دينارا مبيزاني ة سن 500طقة البلدي ة و أن ه ت  ّتصيص مبلغ قدره املناطق اخلضراء املتواجدة ابملن

 .  هلذه املسألة 2021
 

 مشروع إنجاز مركز للفرز اإلنتقـائي للن فـايات المنزلي ة و المشابهة : (  2
ت من طلبات مشاريع من طرف البلداي  حات لتقدمي ن فتح ابب الرتش  ــــــــوالبيئة ع ةؤون احمللي  أعلنت وزارة الش     

 فاايت اخلضراء .ة لتسميد الن  فاايت أو حمط  عبري عن رغبتها يف إحداث مركز لفرز الن  خالل الت  
مركز للفرز  ة أخرى ، إلجناز  راكة مع بلدي  ة أو ابلش  مشروع من طرف البلدي    املشاركة بتقدمي ملف    م  تت ▪

 ة . ة تسميد لنفاايت احلدائق واألجن  أو حمط   واملشاهبة هلاة فاايت املنزليّ اإلنتقائي للنّ 
 ة املرصودة للغرض.مويل إلجناز املشاريع املقرتحة يف نطاق امليزاني  وزارة الت  الر توف   ▪
 ح : الرتش   انت ملف  مكو   ▪

 . موافقة اجمللس البلدي على إجناز املشروع  -
ارة  ــــــ مع اإلش،    2م  1000مساحتها عن  املشروع ال تقل  ة ة توضع على ذم  ر قطعة أرض على ملك البلدي  توف   -

 إجناز املشروع .  ةصبغة األرض وموقعها من العناصر احملدد ة لقابلي  إىل أن  
 .  ر اإلطار البشري لإلشراف على إجناز املشروعتوف   -
راكة مع اجملتمع املدين ة ابلش  خاص  ة فاايت ابلبلدي  ف املندمج يف الن  قائمة يف جتارب أو مبادرات يف جمال التصر   -

ات يف فاقية تعاون مع اجملتمع املدين أو اجلمعي  ت  فاايت ، إف يف الن  ط بلدي للتصر  ة ) وجود خمط  ات البيئي  واجلمعي  
 فاايت . جمال فرز الن  

 . (ذايت أو يف إطار لزمة أو شراكة  فف يف املشروع ) تصر  ة عمل للتصر  تقدمي خط   -
 
     . ات أو القطاع اخلاص  تقييم اجلمعي   يتم   -
ز ـــــــمركمشروع إجناز طلب تقدمي بلدي ة املرسى لأعضاء اجمللس البلدي املوافقة على ترش ح املعروض على أنظار و   

 ة واملشاهبة هلا ابألرض الكائنة أمام املستودع البلدي . للفرز اإلنتقائي للن فاايت املنزلي  
     البلدي   قرار المجلس 
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مشروع طلب  تقدمي بلدي ة املرسى لترش ح  صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون علىعد الت داول و الن قاش ، ـــــب     
 ة واملشاهبة هلا ابألرض الكائنة أمام املستودع البلدي . مركز للفرز اإلنتقائي للن فاايت املنزلي  إجناز 
 و يكون هذا املبلغ قابال    2022من ميزاني ة سنة ألف دينارا  100و ت  حتديد مسامهة البلدي ة مببلغ قدره  هذا ، 

فيع يف صورة ترشيح بلدي ة املرسى .   للرت 
 

 

IV )  لجنة الد يمقراطية الت شاركية والحوكمة المفتوحة   :    

 روع  ــــــــــــــــــــــــــ تنفيذ مش  " حول  CIDEALو منظ مة "    ة الجمعيـ اتية ـــــــــــــإت فـاقية مع الحرك  ❖
  "COMUN ’  CODEV  " الل جان  ض  ــــ ة لدى بع ت صال و الد يمقراطية الت شاركيدرات اإل ـــــم ق ــــ لدع

 فني ة ( :    البلدي ة ) تكوين ومساندة 
 ة مع احلركـــــة اجلمعي اتية ومنظ مة  بلدي املوافقة على إبرام إت فاقياملعروض على أنظار أعضاء اجمللس ال             

 "CIDEAL " حول تنفيذ مشروع "COMUN ’CODEV " ة  الد ميقراطية الت شاركيلدعم قدرات اإلت صال و
  2023أفريل  04 –  2021جانفي 04للفرتة املرتاوحة بني  فني ة( )تكوين ومساندةلدى بعض الل جان البلدي ة  

     ." AECID" لت نمية من أجل االوكالة اإلسباني ة للت عاون الد ويل  بتمويل من

   البلدي   قرار المجلس 
 

   ، الن قاش  و  الت داول  احلاضرون على  بعد  البلدي  اجمللس  أعضاء  إت فاقيصادق  احلركـــــة  إبرام  مع  اجلمعي اتية  ة 
"  CIDEAL"  ومنظ مة   تنفيذ مشروع  اإلت صال  COMUN  ’CODEV" حول  والد ميقراطية    "لدعم قدرات 

أفريل   04  –  2021جانفي  04الت شاركية لدى بعض الل جان البلدي ة )تكوين ومساندة فني ة( للفرتة املرتاوحة بني  
   ".AECIDبتمويل من الوكالة اإلسباني ة للت عاون الد ويل من أجل الت نمية "  2023

 

V )    لجنة شؤون المرأة و األسرة :   
 :     ت ن فـا المع الن ساء    لمساعدة " و دار    ات دار الجمعيـ  و "   ة بلدي  مشروع بناء روضة  (  1

على أنظار أعضاء   عرض  السّيدة نبيلة محزة ، مستشارة ، مكّلفة بلجنة شؤون املرأة و األسرةتول ت     
 حبي  الز هرية حيث  ت ن فااملعالن ساء  ملساعدة" و دار  ات دار اجلمعي  و "بناء روضة بلدي ة  مشروعالبلدي املكتب 

مرتا مرب عا ت  إعداد  أمثلة هندسي ة ملختلف هذه املشاريع من طرف مهنــــــــــــــــــدس    1750توجد قطعة أرض متسح  
 ) حتتوي على مكاتب مع "  ات دار اجلمعي  "معماري متطو ع ) إجناز مشروع الر وضة البلدي ة مبفردهـــــــــــا و مشروعي  

اجلمعي   الت سيري(مطالبة  نفقات  هلا ابملسامهة يف  املستغل ة  دار    ات  ) حتتوي على املعالن ساء    ملساعدةو  ن فات 
( ، هذا ، ابإلضافة إىل R+1مكاتب للت كوين و اإلنصات و املساعدة و الت وجيه و اخلدمات( فوق بعضهما )  

 قاعـــة حماضرات و إجتماعات. 
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يع سيكون عن طريق البلدي ة و مسامهة السي د سليم بن منصور يف  كما أوضحت أن  متويل مجلة هذه املشار      
إطار تنفيذ مقتضيات اإلت فاقية املربمة بني البلدي ة و بينه و املصادق عليها من قبل اجمللس البلدي يف دورته  

مسامهة بعض   إمكاني ةمع الن ظر يف  ،    2020سبتمرب    24املنعقدة يوم اخلميس    2020العادي ة الث الثة لسنة  
 املاحنني . املمو لني 

دار  و "بناء روضة بلدي ة    مشروعو املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي احلاضرون املوافقة على         
 .  ت ن فااملعالن ساء  ملساعدة " و دار  ات اجلمعي  

 

   البلدي   رأي المكتب 
 ة ــــــــالكاتب العام و اآلنسة إميان الفهري ، مستشارة ، رئيسة جلنة الّدميقراطية الّتشاركيإقرتح السي د        

أن تكون " دار اجلمعي ات " يف شكل فضاءات مفتوحة  و احلوكمة املفتوحة و رئيسة دائرة سيدي داود  
(sOpen space)  . 

الن قاش ،  و             الت داول و  بناء روضة    مشروع  إجناز  البلدي احلاضرون على  ملكتبأعضاء ا  وافقبـــــــعد 
 حبي  الز هرية . ت ن فااملعالن ساء  ملساعدة" و دار  ات دار اجلمعي  و "ة ـــــــــــبلدي  

خالل إنعقاد دورته    3Dهذا ، وسيتم  عرض حمتوى املشروع على أنظار أعضاء اجمللس البلدي يف شكل         
 .  2021سنة  العادي ة الث انية ل

ّتصيص أرض   السّيدة لطيفة الّتاجوري ، مساعدة رئيس البلديّةو على هامش الن قاش ، إقرتحت          
  لفائدة ) مرك ب طفولة (  ة وسط طبيعي  ـــــــــإلجناز مشروع هتيئ  2م  600على ملك الد ولة مبساحة ال تقل  عن  

 . فاقدي الس ندو   أطفال مدينة املرسى من العائالت حمدودة الد خل
 

الفئة من       اإلحاطة هبذه  نظرا ألمهي ته من حيث  احلاضرون ابملقرتح  البلدي  املكتب  أعضاء  و قد رح ب 
بوي هلم إضافة إىل اإلعاشات و اإلعاانت العيني ة ) أدوات مدرسي ة + مالبس ( .  األطفال و توفري الت أطري الرت 

 
 .  2021مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادي ة الث انية لسنة           

     البلدي   قرار المجلس 

بناء روضة    مشروعتقدمي    السّيدة نبيلة محزة ، مستشارة ، مكّلفة بلجنة شؤون املرأة و األسرةتول ت      
وفقا من حيث األهداف و املكو انت حبي  الز هرية  ت ن فااملعالن ساء  ملساعدة " و دار   ات دار اجلمعي  و "بلديـ ــــــــــة 

 . لألمثلة اليت  ت  توزيعها على أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون 
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بناء روضة بلديـ ــــــــــة  مشروع إجناز صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون علىبعد الت داول و الن قاش ،  و       
  حبي  الز هرية . ت ن فااملعالن ساء  ملساعدة" و دار   ات دار اجلمعي  و "

 2022رصد مبلغ يف ميزاني ة سنة    السّيد حمّمد شراد ، مستشار ، رئيس دائرة املرسى الّرايضهذا ، و إقرتح   
ائرة البلدي ة ابملرسى الر ايض. على األرض الكائنة حبي  الز هرية لبناء روضة بلدي ة   و هتيئة الد 

 

الت ذكري مبقرتحها الذ ي ت  عرضه خالل إنعقاد   السّيدة لطيفة الّتاجوري ، مساعدة رئيس البلديّةتول ت    كما     
  ل ّتصيص أرض على ملك الد ولة مبساحة  حول      2021ماي    18جلسة املكتب البلدي بتاريخ الث الاثء  

هتيئ  2م  600عن    تقلّ  مشروع  طبيعي  ـــــــــإلجناز  (  ة وسط  طفولة  مرك ب  من   لفائدة)  املرسى  مدينة  أطفال 
 .  و فاقدي الس ند  العائالت حمدودة الد خل

ة وسط  ـــــــــإجناز مشروع هتيئمقرتح    صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون علىبعد الت داول و الن قاش ،  و       
نظرا ألمهي ته    و فاقدي الس ند  أطفال مدينة املرسى من العائالت حمدودة الد خل   لفائدة) مرك ب طفولة (  طبيعي  

بوي هلم إضافة إىل اإلعاشات و اإلعاانت العي ني ة  من حيث اإلحاطة هبذه الفئة من األطفال و توفري الت أطري الرت 
 . + مالبس ( ) أدوات مدرسي ة 

 .  الت أكيد على أن  إجناز املشروع يضل  رهني ّتصيص عقار على ملك الد ولةهذا ، و ت      
  متعد دة   مالعب أحياء تهيئة  المشاركة في  مشروع إدماج المهاجرين في األنشطة الر ياضية و    ( 2

    " : OIMالر ياضات بالش راكة مع المنظ مة العالمي ة للهجرة "  
من الفئة مشروع إدماج املهاجرين  املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون املصادقة على          

الر ايضات ابلش راكة   مالعب أحياء متعد دة هتيئة  املشاركة يف  يف األنشطة الر ايضية و  سنة    35و    14العمري ة بني  
و تنظيم   الفرق احمللي ةر جتهيزات رايضي ة لفائدة  ــــــــــــــــــذا ابإلضافة إىل توفيـــــ، ه  "OIMمع املنظ مة العاملي ة للهجرة "  

 . ات و مسابقات و تكوين ممر نني و حك ام و حمرتفني رايضي ني ــــــــمباري
       البلدي   قرار المجلس 

الن قاش ،      و  الت داول  البلدي احلاضرون علىبعد  اجمللس  املهاجرين    صادق أعضاء  إدماج  الفئة مشروع  من 
الر ايضات ابلش راكة   مالعب أحياء متعد دة هتيئة  املشاركة يف  و    يف األنشطة الر ايضيةسنة    35و    14العمري ة بني  

و تنظيم   الفرق احمللي ة، هـــــذا ابإلضافة إىل توفيــــــــــــــــــر جتهيزات رايضي ة لفائدة    "OIMمع املنظ مة العاملي ة للهجرة "  
 مباريــــــــات و مسابقات و تكوين ممر نني و حك ام و حمرتفني رايضي ني . 

IV )   مختلفـات   :   

     : المرسى  مدينة  توسعة طاقة إستيعاب المقـابر ب  (1
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املعروض نظرا للن قص الواضح الذ ي تعرفه طاقة إستيعاب خمتلف املقابر املتواجدة بكامل املنطقة البلدي ة ،      
طلب ّتصيص قطعة أرض على ملك الد ولة كائنة مبنطقة البحر  على املوافقةالبلدي املكتب  على أنظار أعضاء 

. هذا ، وستتم     2021من ميزاني ة البلدي ة لسنة    أ.د  200مع رصد مبلغ مجلي قدره  ،  األزرق قصد هتيئتها كمقربة  
   .   عملي ات الت هيئة على مراحل حبسب توف ر اإلعتمادات املرصودة

 
 البلدي   رأي المكتب 

طلب ّتصيص قطعة أرض على   البلدي احلاضرون على  ملكتبأعضاء ا   وافقبـــــــعد الت داول و الن قاش ،         
من ميزاني ة    أ.د   200ملك الد ولة كائنة مبنطقة البحر األزرق قصد هتيئتها كمقربة ، مع رصد مبلغ مجلي قدره  

لبناء الس ياج اخلارجي و يف إطار مشروع هتذيب منطقة البحر األزرق املربمج مبيزاني ة الت نمية   2021البلدي ة لسنة 
   ى أن تتم  عملي ات الت هيئة على مراحل حبسب توف ر اإلعتمادات املرصودة. ، عل   2021البلدي ة لسنة 

 .  2021مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادي ة الث انية لسنة           

      البلدي   قرار المجلس 
 

طلب ّتصيص قطعة أرض على ملك   صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون علىبعد الت داول و الن قاش ،    
من ميزاني ة البلدي ة    أ.د   200الد ولة كائنة مبنطقة البحر األزرق قصد هتيئتها كمقربة ، مع رصد مبلغ مجلي قدره  

يف إطار مشروع هتذيب منطقة البحر األزرق املربمج مبيزاني ة الت نمية  ذلك  لبناء الس ياج اخلارجي و    2021لسنة  
   .  ، على أن تتم  عملي ات الت هيئة على مراحل حبسب توف ر اإلعتمادات املرصودة   2021البلدي ة لسنة 

 

    يم " قبادو" بمنطقة البحر األزرق: ة تقس تسوية وضعي      ( 2        
 : البلدياملكتب املعروض على أنظار أعضاء         

رتفاع قيمة املعلوم  ئلة وورثة قبادو مم ا ينجر  عنه إمسألة تشتيت ملكي ة األراضي الت ابعة لعا  األخذ بعني اإلعتبار -
على األراضي البيضاء و عدم إمكاني ة خالصه بصفة منفردة من قبل كل  مالك ألجزاء إبعتبار أن  كامل العقار 

 بيضاء ،مثق ل مجلة واحدة لدى القباضة البلدي ة كأرض 
ت املالكني الفني ة دون إشرتاط خالص املعلوم على األراضي البيضاء يف مرحلة أوىل مث  مطالبتهم  و قبول ملف ا  -

 بتصفية ديوهنم إم ا بصفة منفردة أو يف إطار نقابة مالكني يقع تكوينها من قبل اخلاضعني للمعلوم . 
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 البلدي   رأي المكتب   

 :  البلدي احلاضرون على ملكتبأعضاء ا وافقبـــــــعد الت داول و الن قاش ،     
األخذ بعني اإلعتبار مسألة تشتيت ملكي ة األراضي الت ابعة لعائلة وورثة قبادو مم ا ينجر  عنه ارتفاع قيمة املعلوم   -

على األراضي البيضاء و عدم إمكاني ة خالصه بصفة منفردة من قبل كل  مالك ألجزاء إبعتبار أن  كامل العقار 
 لة واحدة لدى القباضة البلدي ة كأرض بيضاء ،مثق ل مج

و قبول ملف ات املالكني الفني ة دون إشرتاط خالص املعلوم على األراضي البيضاء يف مرحلة أوىل مث  مطالبتهم    -
 بتصفية ديوهنم إم ا بصفة منفردة أو يف إطار نقابة مالكني يقع تكوينها من قبل اخلاضعني للمعلوم . 

 

 .  2021رض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادي ة الث انية لسنة مع ع          
      البلدي   قرار المجلس 

 :   صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون علىبعد الت داول و الن قاش ،     
مسألة تشتيت ملكي ة األراضي الت ابعة لعائلة وورثة قبادو مم ا ينجر  عنه ارتفاع قيمة املعلوم   األخذ بعني اإلعتبار -    

على األراضي البيضاء و عدم إمكاني ة خالصه بصفة منفردة من قبل كل  مالك ألجزاء إبعتبار أن  كامل العقار 
 مثق ل مجلة واحدة لدى القباضة البلدي ة كأرض بيضاء ،

ت املالكني الفني ة دون إشرتاط خالص املعلوم على األراضي البيضاء يف مرحلة أوىل مث  مطالبتهم و قبول ملف ا  -
 بتصفية ديوهنم إم ا بصفة منفردة أو يف إطار نقابة مالكني يقع تكوينها من قبل اخلاضعني للمعلوم .

      رنامج تكوين أعضاء المجلس البلدي: ب   ( 3
ضبط برانمج لتكوين أعضاء اجمللس البلدي يف خمتلف املواضيع   البلدياملكتب  أعضاء    أنظاراملعروض على    

 ذات العالقة ابلعمل البلدي حّت  يتمك نوا من فهمها و اإلملام هبا .  
     البلدي   رأي المكتب 

 إبعداد   السّيدة لطيفة الّتاجوري ، مساعدة رئيس البلديّةكل ف السي د رئيس اجمللس البلدي    ،  بـــــــعد الن قاش               
املراد    قائمة املواضيع  البلدي  يف  أنظار اجمللس  فيها و عرضها على  الث انية لسنة إجراء تكوين  العادي ة  يف دورته 

2021 .    
     البلدي   قرار المجلس 
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  إجراء تكوين فيهايف املواضيع املراد  قائمة  بتقدمي  السّيدة لطيفة التّاجوري ، مساعدة رئيس البلديّة  تول ت   
 و املتمث لة يف اآليت : 

 . جتماعيوع اإلة على الن  ة املبني  ي  امليزان (1

2)   Développement Durable et inégalités sociales 

3)  Prise en charge des populations en situation de vulnérabilité  

  .زاعات الن   دارة وفض  إ  (4

5)   Le projet de territoire: Élaborations et mise en oeuvre  

6)   Initiation au droit de l'urbanisme 

7)   Les marchés publics  

8)  Piloter une cellule de crise 

9)  Rédaction des cahiers des charges  

10)    Le bilan de fin Mandat 

11) Développement des alternatives pour une meilleure santé 
environnementale 

12) Coaching et prise de parole en public 

13) Mobi journalisme    
 

Paix et Sécurité. (14  : Développement durable  

إجراء تكوين فيها ،  املواضيع املراد  قائمة البلدي احلاضرون علىأعضاء اجمللس و بعد الن قاش ، وافق    
 هذا ، و ت  اإلت فاق على أن تكون هذه القائمة مفتوحة لكل  مقرتح يف الت كوين . 

 
 

 وم أحمد المستيري بمدينة المرسى : تسمية نهج بإسم المناضل الوطني و رجل الس ياسة المرح   ( 4
 

هنج إبسم املناضل الوطين و رجل الس ياسة  املوافقة على تسمية    البلدي  اجمللسأعضاء    أنظاراملعروض على  
من بناة    ستعمار و زمن اإلأحد أبرز املناضلني الوطنيني  حيث أن ه يُعد     ،   املرحوم أمحد املستريي مبدينة املرسى

ة والعدل  فاع والداخلي  ة على غرار الد  الوزاري  ، حيث تقل د عديد املناصب    ستقاللونسية احلديثة بعد اإلولة الت  الد  
 . نيشرتاكي  ميقراطيني اإلس بعد ذلك حركة الد  ة وأس  واملالي  

   البلدي   قرار المجلس  
 

املناضل الوطين    هنج إبسم تسمية    صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون علىعد الت داول و الن قاش ،  ـــب    
ستعمار   زمن اإلني أحد أبرز املناضلني الوطني  ، حيث أن ه يُعد     و رجل الس ياسة املرحوم أمحد املستريي مبدينة املرسى
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اخلية  فاع والد  ة على غرار الد  ، حيث تقل د عديد املناصب الوزاري    ستقاللونسية احلديثة بعد اإلولة الت  من بناة الد    و
   . نيشرتاكي  ميقراطيني اإل س بعد ذلك حركة الد  ة وأس  واملالي  والعدل 
 هذا ، و ت  اإلت فاق مبدئي ا على أن يكون الن هج هو هنج امليموزا .    

 

 اجللسة ، ت  التعر ض إىل املسائل الت الية :  هامشو على           

الّداخلي ابملرسى   ✓ إجناز مأوى    طلب إعفاء مستشفى قّوات األمن  من خالص معلوم املسامهة يف 
 نظرا لـــــــــــــ :  مجاعي لوسائل الّنقل ابلبناية املشّيدة مؤّخرا ) توسعة (

متوقع املستشفى داخل مناطق العمران و صغر مساحته مم ا يستحيل معه ّتصيص مأوى للسي ارات   -
 هرابئي...( . طبقا للش روط لتعد د املواقع الفني ة ) أكسيجني ، مول د ك

حمدودي ة امليزاني ة املرصودة للمؤس سة و إنعكاس الت وسعة على طاقة اإلستيعاب و جودة اخلدمات   -
      اليت  تعود ابلفائدة للمصلحة الوطني ة و قو ات األمن الد اخلي ابخلصوص . 

   البلدي   قرار المجلس 
 

صادق أعضاء  من جمل ة اجلماعات احمللي ة    139وتطبيقا للفقرة الث انية من للفصل  بـــعد الت داول و الن قاش ،  
إعفاء مستشفى قو ات األمن الد اخلي ابملرسى من خالص معلوم املسامهة   اجمللس البلدي احلاضرون على

    لألسباب الت الية : ) توسعة ( ، و ذلك  از مأوى مجاعي لوسائل الن قل ابلبناية املشي دة مؤخ راـــــــــيف إجن
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