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 المحضر الجملي لجلسة المجلس البلدي        

 2021ة لسنة  ـــــــ في دورته اإلستثنائيّ    
 2021  مبر ديس   31  جمعة ال المنعقدة يوم      

 
 

 
 

 

يوم   الساعة    2021  ديسمرب  31  معةاجلإنعقدت  اجمللس   ادية عشرة صباحا احلعلى  البلدية جلسة  بقصر 
البلدية  املعز بوراوي   برائسة السيد  2021البلدي يف دورته اإلستثنائّية لسنة   وحبضور السّيدات والّسادة ،    ، رئيس 

 29 األساسي عددبعد توجيه إستدعاءات كتابّية تطبيقا ملــــــــــا يقتضيه القانون   أعضاء اجمللس البلدي اآليت ذكرهم ،

 ة ، ووفقا للنص التايل :ــــــــاملتعّلق مبجلة اجلماعات احملليّ  2018ماي  09 املـؤرّخ فــــــــــــي 2018لسنة 

 .إستدعاء   الموضوع :       

املزمع    2021  لسنة  ئكم حلضور جلسة اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائية و بعـــــــــــــــــــــــد ، أتشرف إبستدعا
( بقصر البلدية ، و ذلك أتجيال  11.00على الساعة احلادية عشرة صباحا )  2021ديسمرب    31عقدها يوم اجلمعة  

لعدم إكتمال الّنصاب القانوين   2021ديسمرب    29ليوم اإلربعاء    2021للّدورة اإلستثنائّية للمجلس البلدي لسنة  
 .-من جمّلة اجلماعات احمللّية  220من الفصل  2تطبيقا ملقتضيات الفقرة  -للحضور

 

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

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

 ، رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم ،  مستشارة السيدة روضة الزاوشي رزق هللا     - 
ــ السيد سليم الزلطين -       ــند           مســــــــ ؤون اإلجتماعية والشــــــــــ ل وفا دي الســــــــ ــّ ــار، رئيس جلنة الشــــــــ  تشــــــــ

 وحاملي  اإلعا ة ،  
   ة الطفولة والشباب والرايضة ،مستشار ، رئيس جلن    السيد رؤوف الشّنويف         -



 ، مكّلفة بلجنة شؤون املرأة واألسرة ، مستشارة               السيدة نبيلة محزة   -   
 ، رئيسة جلنة اإلعالم و الّتواصل و الّتقييم ، مستشارة      السيدة هاجر مطري               -   

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

 .  مستشارة         السيدة انئلة اهلمامي   -
 

 :  تغّيب   و 
     ،  املساعدة األوىل لرئيس البلدية      اآلنسة مىن خالص           -
 مساعدة رئيس البلدية،      السيدة لطيفة التاجوري         -
                                    مساعدة رئيس البلدية ،   السيدة فرايل مسرية بوزيري        -

 مستشار، رئيس دائرة  مرت ،   السيد حممد ضياف الدريدي     -        
 ومتابعة التصّرف ،  اإل تصاديّة مساعد رئيس البلديّة، رئيس جلنة الّشؤون املالّية و        السيد إلياس كشك          -   

 مستشارة ، رئيسة دائرة البحر األزرق ،                  اآلنسة زهور  ريرة -
            مستشارة ، رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات والتعاون الالّمركزي،              السيدة رمي احلشيشة - 

 مستشار، رئيس جلنة املساواة وتكافؤ الفرص بني اجلنسني ،             السيد فارس العّياشي  - 
 ة والبيئة ،         ظافة والصحّ السيد  يس النيقرو               مستشار، رئيس جلنة النّ  -
 السيد حمّمد الطيب املهريي        مستشار، مكلف بلجنة األش ال والتهيئة العمرانية ،  -

 مستشار،                السيد خالد شيبوب  -
 مستشار ،              السيد عياض الزهار -
 السيد سليم احملرزي                 مستشار ، -
 مستشار،             مسعود السيد أمين بن  -
 السيدة سهام عز الّدين            مستشارة ،  -
 مستشارة ،    اآلنسة را ية ال ريب                -
 مستشار ،  السيد أيّوب بن احلاج              -

    . مستشار  السيد أمحد ريزا                     - 
   

 

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

 بعض املواطنني .   •



 
 

 

اليت إفتتحها السيد املعز بوراوي ، رئيس   2021إنعقدت جلسة اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائّية لسنة          
علما و أّن هذه اجللسة هي أتجيل للجلسة املربمج  -، ُمــــــــرحّبا جبميع احلاضرين مـــــــن أعضــــــــــــاء اجمللس البلدي  البلدية

ن  ــــــــــــــــم  220تطبيقا للفقرة الثانية من الفصل  بسبب عدم إكتمال الّنصاب  2021رب ديسم 29 ربعاءعقدها يوم اإل
 .-اجلماعات احمللّية جمّلة 

يدات  ا السّ ـــــــــإثر ذلك ، تولـــــّى السيد رئيس البلدية إستعراض املسائل املعروضة جبـــــــــــدول أعمال اجللسة داعي                    
: ادة أعضاء اجمللس البلدي للّتداول فيها و السّ      

 

 
 

I  )  فـاقدي الّسند و حاملي اإلعاقة : لجنة الّشؤون اإلجتماعّية و الّشغل و 
 

 ختصيص  طعة أرض لبناء مسجد مبنطقة البحر األزرق. ( 1
 إسناد رخص الرّبط بشبكيت املاء الّصاحل للّشراب و الّنور الكهرابئي.  (2

 
 

 

II   )  : لجنة الّشؤون الماليـّة واإلقتصادّية ومتابعة التصّرف 
 

 .  2022املصاد ة على الربانمج الّسنوي لإلستثمار لسنة ( 1
 طلب الرّتخيص يف إست الل كشك بصفة جمانّية. ( 2
 .(  طرح مبلغ مايل3
 

 

 
 

 

 

 
 



 

I  )  اإلعاقة الّشؤون اإلجتماعّية و الّشغل و فـاقدي الّسند و حاملي  لجنة   : 
 

 :       بمنطقة البحر األزرق   مسجد تخصيص قطعة أرض لبناء  (  1
 .  مبنطقة البحر األزرق مسجدختصيص  طعة أرض لبناء املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املصاد ة على      

 

      قرار المجلس البلدي 
    على  الّشغل و فاقدي الّسند و حاملي اإلعاقةالسّيد سليم الّزلطين ، مستشار رئيس جلنة الّشؤون و أّكد 

 .  2م 300أمهّية مشروع ختصيص  طعة أرض حبّي املهندسني مبنطقة البحر األزرق لبناء مسجد على مساحة 
 بعد الّنقاش الّذي متحور حول :

بعد إعداد دراسة على أسس علمّية تتضّمن معطيات  ةضرورة عرض املقرتح على أنظار جملس الّدائرة البلديّ  -
 خبصوص عدد السّكان مبنطقة البحر األزرق و عدد اجلوامع و املساجد املتواجدة هبا .  و إحصائّيات د يقة

 إفتقار املنطقة إىل العديد من املرافق األساسّية و الّضروريّة .  -
 تشييد مسجد عليها .إ رتاح هتيئة فضاء لألطفال على  طعة األرض املراد  -

عدم   04موافقة + عدد  04نتيجة ما يلي : عدد الأفرزت  مّت املرور إىل عملّية الّتصويت على مقرتح املشروع و
 إحتفاظ .  04+ عدد املوافقة 

 :         إسناد رخص الرّبط بشبكتي الماء الّصالح للّشراب و الّنور الكهربائي (  2
رخص الرّبط بشبكيت املاء الّصاحل  مقرتح إعادة الّنظر يف تركيبة جلنة إسناد    اجمللس البلدي املعروض على أنظار أعضاء   

ألصحاب البناايت غري املتحّصلني على رخص بناء و الّشروع يف أفضل اآلجال يف عمل    للّشراب و الّنور الكهرابئي 
لما و أّن مداخيل هذه الّرخص ابلّنسبة للّسنة  اللجنة للبّت يف املطالب املتعّددة  اليّت تنتظر احلصول على رخصها ، ع

    املنقضية شهدت إرتفاعا ملحوظا ممّا ساهم يف تنمية املوارد البلديّة .  
     قرار المجلس البلدي 

 

 أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون إرجاء الّنظر يف املوضوع خالل دورة الحقة للمجلس البلدي.   ّرر
 

 

II   )  : لجنة الّشؤون الماليـّة واإلقتصادّية ومتابعة التصّرف 
 

 :        2022المصادقة على البرنامج الّسنوي لإلستثمار لسنة    ( 1
و بعد إستيفاء إجناز مجيع األعمال الّتحضريية   2022يف إطار تنفيذ منهجّية إعداد برانمج اإلستثمار الّتشاركي البلدي لسنة       

و األعمال الّنهائية ،    عقد اجللسة العاّمة الّتشاركيةإعداد البطا ات األولّية للمشاريـــع املقرتحة و  و الّتشخيص الفيّن و املايل و  
 .  2022املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املصاد ة على برانمج اإلستثمار الّسنوي لبلديّة املرسى لسنة 

 



 قرار المجلس البلدي   
 
 

  ن على برانمج اإلستثمار الّسنوي لبلدية املرسىبــــــــــــعد الّنقاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرو 
 .  2022لسنة 

 



 



 



 



 
 

 



 

 :           كشك بصفة مجانّية ( طلب الّترخيص في إستغالل  2
 

ست الل كشك بنهج اهلادي شاكر حي  اجمللس البلدي املوافقة على إسناد ترخيص جماين إل  أعضاء  املعروض على أنظار     
تبعا للمراسلة الواردة علينا من وزارة املرأة و األسرة    ة : السيدة زهرة داودايض لفائدة حالة إجتماعيّ الرايض  بالة دائرة املرسى الرّ 

 و كبار السّن. 
 

 المجلس البلدي قرار  
ست الل كشك  إسناد ترخيص جماين إل  أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون إرجاء الّنظر يف   ّررعد الّتداول و الّنقاش ،  ــــب

تبعا للمراسلة الواردة    ة : السيدة زهرة داود بنهج اهلادي شاكر حي الرايض  بالة دائرة املرسى الرايض لفائدة حالة إجتماعيّ 
 علينا من وزارة املرأة و األسرة و كبار السّن.

 :       غ مالي ل مب   طرح    ( 3
الفصل   جملة    267إستنــــــادا ألحكام  امن  العمومّية  أنّه    ّذيلاحملاسبة  على  اليّت كّلف ينّص  املوارد  بعض  جيوز طرح 

مستوى  اعدة توظيف املعلوم أو نسبته أو تعريفته و ذلك بعد  جببايتها ألسباب موضوعّية منها حصول خطأ يف   احملاسب  
 إستشارة جملس اجلماعة احمللّية املعنّية يف األمر . 

معز احلصايري طلب مراجعة املعلوم على العقارات غري املبنّية املوّظف على عقاره الكائن بتقسيم    السيدحيث أّن    و         
، و ذلك إستئناسا بعقود البيع    040642039000و املرّسم بسّجالت البلديّة حتت عدد       2م  521"مىن  مرت" مساحته  

على أساس    2019و    2018و    2017م عن سنوات  لألراضي اجملاورة لألرض موضوع الّتوظيف ، فقد مّتت مراجعة املعلو 
  يمة جتاريّة تبلغ ألف و مائيت دينارا للمرت املربّع الواحد . 

❖  
❖  

 ر  ــــــــــــــطرح مبلغ مجلي  دره ألف و أربع مائة و سّتة داننياملوافقة على  اجمللس البلدياملعروض على أنظار أعضاء  و          
 وفقا للجدول الّتايل :  فقط  2019و  2018و  2017( عن سنوات د  1.406.700مّليما )  700و  

 

رح  السنة 
ّ
رح  املبلغ قبل الط

ّ
رح  املبلغ بعد الط

ّ
رح  مبلغ الط

ّ
 سبب الط

2017 

 

 مراجعة القيمة 468.900 1.875.600   2.344.500

2018 2.344.500   

 

 مراجعة القيمة 468.900 1.875.600

2019 2.344.500   

 

 مراجعة القيمة 468.900 1.875.600

 مراجعة القيمة 1.406.700 5.626.800 7.033.500 الجملـة

 



 


