
     

    
 



 ة التونسيــــ ـة   ــــ الجمهوري         
                                                                                 وزارة الد اخلية            

 ة المرسى  بلدي                

 البلدي   المجلس   شؤون            
 

 

   البلدي   جلس الجملي لجلسة الم   المحضر   
 2022ة األولى لسنة  ــــ العادي  في دورته  

 2022مارس   07  ثنينال المنعقدة يوم  
 

 
 

 

اجمللس البلدي يف بقصر البلدية جلسة    العاشرة صباحااعة  على الس    2022مارس    07  ثننياإلإنعقدت يوم  
ادة أعضاء  والس    ات دوحبضور السي  ،    ، رئيس البلدية   املعز بوراوي   برائسة السيد   2202ة األوىل لسنة  دورته العادي  

لسنة    29 األساسي عددا يقتضيه القانون  ــــــــــة تطبيقا ملبعد توجيه إستدعاءات كتابي     ،  اآليت ذكرهم   اجمللس البلدي
 ووفقا للنص التايل :  ،ة ــــــــــــــــــــاملتعل ق مبجلة اجلماعات احمللي   2018ماي  09 يــــــــــــخ فاملـؤر   2018

 .  إستدعاء   الموضوع :       

املزمع   2022لسنة   و بعـــــــــــــــــــــــد  ، أتشرف إبستدعائكم حلضور جلسة اجمللس البلدي يف دورته العادي ة األوىل  
ة ، و ذلك أتجيال لنفس ــ ( بقصر البلدي10.00على الساعة العاشرة صباحا )  2022مارس    07عقدها يوم اإلثنني  

من    2تطبيقا ملقتضيات الفقرة    -لعدم إكتمال الن صاب القانوين للحضور   2022مارس    03الد ورة ليوم اخلميس  
 .-من جمل ة اجلماعات احمللي ة  220الفصل  

 

                                    مساعدة رئيس البلدية ،    السيدة فرايل مسرية بوزيري     - 

 مستشارة ، رئيسة دائرة البحر األزرق ،              زهور قريرة اآلنسة  -  
 مستشار، رئيس دائرة املرسى الرايض ،             السيد حممد شراد   -

 التشاركية واحلوكمة املفتوحة ، مستشارة ، رئيسة جلنة الدميقراطية             إميان الفهري  اآلنسة -   
 رئيسة دائرة  سيدي داود ،     

 مستشار، ، رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة ،     السيد رؤوف الشن ويف        -
 مستشار، رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة ،               السيد قيس النيقرو         -
 ، رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم ، مستشارة السيدة روضة الزاوشي رزق هللا   -
        ، رئيسة جلنة اإلعالم و الت واصل و الت قييم ،مستشارة    السيدة هاجر مطري             -
 جلنة شؤون املرأة واألسرة ، رئيسة ،  مستشارة           السيدة نبيلة محزة  -



 مستشار،                السيد خالد شيبوب  -
 مستشار ،        السيد حممد الت يجاين بوعزيز -

 مستشار،    السيد حممد نبيل صاحب الط ابع -
 ،  مستشارة        امي  السيدة انئلة اهلم   -
 . مستشار   السيد أي وب بن احلاج            -

 

   :  تغّيب و 
 ،   املساعدة األوىل لرئيس البلدية      اآلنسة مىن خالص            - 

 و متابعة التصر ف ،  مساعد رئيس البلدي ة، رئيس جلنة الش ؤون املالي ة و اإلقتصادي ة        السيد إلياس كشك         -     
   ،   اجوري           مساعدة رئيس البلديةالسيدة لطيفة الت   -

 مستشار، رئيس دائرة قمرت ،  السيد حممد ضياف الدريدي     -
            املرسى املدينة ، مستشارة ، رئيسة دائرة        عائشة املهيــــري السيدة -

 مستشار، رئيس جلنة املساواة وتكافؤ الفرص بني اجلنسني ،               السيد فارس العي اشي -
ماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي              مستشار، رئيس جلنة الش ؤون اإلجت   السيد سليم الزلطن  -

 اإلعاقة ،    
 والتعاون الال مركزي،   الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات  مستشارة ، رئيسة جلنة     السيدة رمي احلشيشة -

 ف بلجنة األشغال والتهيئة العمرانية ، مستشار، مكل   السيد حمم د الطيب املهريي       -
 مستشار ،               السيد عياض الزهار -

 السيد سليم احملرزي              مستشار ،  -
 مستشار،     أمين بن مسعود السيد  -
 ، آلنسة راقية الغريب               مستشارة ا -
 مستشار،     السيد أمحد ريزا               -
    .مستشارة   السيدة سهام عز الد ين          -

 

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

 ، أعوان اإلدارة   •

    مواطنون. •



 
 

 

،    املعز بوراويالسيد  اليت إفتتحها    2022ة األوىل لسنة  يف دورته العادي    اجمللس البلديإنعقدت جلسة           
 . املواطنني  و اإلدارة و  اجمللس البلديُمــــــــرحب ا جبميع احلاضرين مـــــــــــن أعضــــــــــــاء  ، لبلديةا رئيس

 

، مستشارة ، رئيسة جلنة الد ميقراطية الت شاركية و احلوكمة   اآلنسة إميان الفهريو يف بداية اجللسة ، طالبت      
 ، السيد سليم الزلطنعنف صادر عن  ه من  ي لإضت  تعر    مادانت  أبخذ الكلمة  و أاملفتوحة ، رئيسة دائرة سيدي داود  

نابذة  الكلمات حيث ال من مستشار ، رئيس جلنة الش ؤون اإلجتماعي ة و الش غل و فاقدي الس ند و حاملي اإلعاقة 
السابق و عب  املو  البلدي  اجمللس  أثناء جلسة  تصر  هينة  عنه من  ملا صدر  إستيائها  منها و من  ت عن  فات انلت 

 أعضاء اجمللس البلدي وقد عب   . اإلعتبار هلا   دهتا و رد  مبسانمن أعضاء اجمللس البلدي احلاضرين  و طالبت   ا  عائلته
وطالبوا  إميان الفهري  اآلنسة  ن السيد سليم الزلطن و تضامنهم مع  عادرة  عن إستياءهم عن األفعال الص  احلاضرون  

اذ اإلجراءات ضد ه . و ابلن سبة لل  حادثة اليت  حصلت  من السي د رئيس البلدي ة إستدعاءه مبكتبه و الت نبيه عليه قبل إّت 
تكليف حمامي البلدي ة بلب أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون  امع املواطن أمين العرفاوي ، فقد ط  إميان الفهريلآلنسة  

 .ملتابعة الش كوى  
 

 تاسيدداعيا ال  دول أعمال اجللسة ـــــــــــإستعراض املسائل املعروضة جب البلدية ى السيد رئيس ـــــ  إثر ذلك ، تول            

 : داول فيها للت   البلدي لساجملو السادة أعضاء  
 

 

 

I(   : لجنة الش ؤون الماليـ ة والقتصادي ة ومتابعة التصر ف   
 

 .   2021املصادقة عىل تنقيح مزيانّية س نة   (1

 . 2022املصادقة عىل تنقيح موارد ونفقات مزيانّية س نة   (2

   . اي واملشارب ف عىل أ حصاب املقايه وقاعات الشّ الإشغال الوقيت للمكل العمويم البدلي املوظّ   ّدة مراجعة م  (3

س تغالل مأ وى س ّي التّ  (4  وق البدلي. ارات السّ مديد بشهرين يف عقد لزمة اإ

تّ  (5  الإشهار الفوضوي.   منع اذ قرار  اإ

س تغالل    (6  فضاء لبيع النّبااتت مبنزته الّسعادة.   اإ

س تغالل شواطئ همّيأ ة و مشارب شاطئّية للمومس الّصيفي       (7  . 2022اإ

س تغالل مأ وي السيـّارات للمومس الّصيفي   (8  .      2022اإ

 و طرح جزء من متخدّلات .   ة ق بتسويغ املقهى  العالية مكقهى  ثقايف مبوجب الواكةل احلرّ ايض متعلّ فسخ عقد ابلتّ  (9

عامتد داخل العنوان الثّاين من فقرة اإىل فقرة مبلغ قدره  حتوي  (10 أ د للّتفيع يف املنحة املس ندة مجلعّية "املس تقبل الّراييض    40ل اإ

 ابملرىس" .   

س ناد التّمويل العمويم لفائدة وداديّة أ عوان بدلية املرىس .     (11  اإ



 
 

 

 اإستجاع مبالغ مالّية .   (12

نتداب   (13    خمتّص يف ال رش يف . اإ
 

II  )  ة : ــــ هيئة العمراني  لجنة األشغال والت   
 .     وضعّية بناية " مرىس موضة"  ❖

(III    الش ؤون الجتماعيـ ــــة والش غل وفـاقدي الس ند وحاملي العاقــــة لجنة   :   
حداث   مرشوع  ❖  ملعب يّح مبنطقة البحر ال زرق .   اإ

 

IV    ) : لجنة الش ؤون العقـاريـ ـــة    
 تسوية الوضعية العقارية ملتساكين يح احلبيب املرىس.    (1

قتناء عقار اكئن  (2  . لمترير قنوات الّّصف الصّحي    عائةل العوين   من   قمرت حّروش ب  اإ

V  )  لجنة تسمية األنهج  : 
 مس ادّلكتور خادل مجّيل .    ابإ   ساحة   تسمية  (1

مس الّشهيد خليل الوزير     (2  . " أ بو هجاد " تسمية ساحة بني بدلييّت املرىس و س يدي بوسعيد ابإ

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



I )    ف : ة ومتابعة التصر  ة والقتصادي  ؤون المالي  لجنة الش     
 :   2021المصادقة على تنقيح ميزاني ة سنة   (1

 الفصل األول   :  تنق  ح  موارد ميزانية سنة 2021 ابلزايدة من 39.270.257,381  د إىل 39.863.330,717  د أي بتنقيح  قدره 593.073,336  د مفص  لة كما يلي: 

   الوحدة بالدينار

 التقديرات النهائية  مبلغ التنقيح  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

 السابق 
2.492.000,000  2.492.000,000 

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

خرات وموارد مختلفة الثامن مد    
9.448.427,894  9.448.427,894 

 2.415.000,000 45.000,000 2.370.000,000 موارد السنة الجزء الرابع )قروض( / / 09001 9 4 0 2

 مجموع : موارد العنوان الثاني        

 الجزء الثالث والجزء الرابع 

15.310.427,894 45.000,000 15.355.427,894 

عتمادات المحالة الجزء الخامس اإل         930.522,487 436.300,478 1.366.822,965 

عتمادات المحالة الجزء السادس اإل         / 111.772,858 111.772,858 

مجموع الجزء الخامس والجزء         

عتمادات المحالة السادس اإل  
930.523,487 548.073,336 1.478.595,823 

 16.834.023,717 593.073,336 16.240.950,381 مجموع موارد العنوان الثاني        

 39.863.330,717 593.073,336 39.270.257,381 مجموع موارد البلدية        

2)  



 الفصل  2  :   تنق  ح  نفقات ميزانية سنة  2021 من 39.270.257,381  د إىل  39.863.330,717  د أي  بزايدة  قدرها 593.073,336  د مبينة كما يلي : 

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

 عليها

 التقديرات النهائية  مبلغ التنقيح 

 دفعا دفعا دفعا

 22.020.148,000  22.020.148,000 نفقات العنوان األول       1

    نفقات العنوان الثاني الجزء الثالث        2

 3.804.432,411 45.000,000 3.759.432,411 تعبيد الطرقات  001 0002 06613  3 00 2

بقيةة نفقةات العنوان الثةاني الجزء الثةالةث والرابع بةدون         

 تغيير

12.560.154,483 / 12.560.154,483 

 16.364.586,894 45.000,000 16.319.586,894 الجزء الثالث والرابعمجموع نفقات العنوان الثاني        

    عتمادات المحالة إلنفقات الجزء الخامس ا       

 678.488,729 35.000,000 643.488,729 مشاريع البيئة األساسية 000 0001 11001  11 90 2

 180.542,234 146.393,362 34.148,872 تعهد وصيانة مالعب رياضية 000 0001 11004  11 90 2

 323.735,653 254.907,116 68.828,537 مشاريع ذات صبغة محلية  000 0001 06735  11 36 2

 184.056,349  184.056,349 يير غعتمادات المحالة بدون تبقية اإل       

 1.366.822,965 436.300,478 930.522,487 عتمادات المحالةمجموع نفقات الجزء الخامس : اإل       

    عتمادات المحالةنفقات الجزء السادس اإل       

 

 

 



 

 

 

 

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

 عليها

 التقديرات النهائية  مبلغ التنقيح 

 دفعا دفعا دفعا

 2.703,750 2.703,750 / واإلقامةالسفر  002 0001 12002 12  91 2

 25.000,000 25.000,000  معدات ولوازم  003 0001 12002 12  91 2

 84.069,108 84.069,108  الخدمات الخارجية  004 0001 12002 12  91 2

 111.772,858 111.772,858 / مجموع نفقات الجزء السادس       

 1.478.595,823 548.073,336 930.522,467 والسادسمجموع نفقات الجزء الخامس        

 17.843.187,717 593.073,336 17.250.109,381 مجموع نفقات العنوان الثاني        

 39.863.330,717 593.073,336 39.270.257,381 مجموع نفقات الميزانية       
 

 

 

   قرار المجلس البلدي 

 طبقا للجداول التالية :  2021ميزاني ة سنة بعد التداول والنقاش ، صادق  أعضاء  اجمللس البلدي  على تنقيح                          
 

 



 

 الفصل األول   :  تنق  ح  موارد ميزانية سنة 2021 ابلزايدة من 39.270.257,381  د إىل 39.863.330,717  د أي بتنقيح  قدره 593.073,336  د مفص  لة كما يلي: 

   الوحدة بالدينار

 التقديرات النهائية  مبلغ التنقيح  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

 السابق 
2.492.000,000  2.492.000,000 

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

 الثامن مدخرات وموارد مختلفة 
9.448.427,894  9.448.427,894 

 2.415.000,000 45.000,000 2.370.000,000 موارد السنة الجزء الرابع )قروض( / / 09001 9 4 0 2

العنوان الثاني مجموع : موارد          

 الجزء الثالث والجزء الرابع 

15.310.427,894 45.000,000 15.355.427,894 

عتمادات المحالة الجزء الخامس اإل         930.522,487 436.300,478 1.366.822,965 

عتمادات المحالة الجزء السادس اال         / 111.772,858 111.772,858 

مجموع الجزء الخامس والجزء         

عتمادات المحالة السادس اإل  
930.523,487 548.073,336 1.478.595,823 

 16.834.023,717 593.073,336 16.240.950,381 مجموع موارد العنوان الثاني        

 39.863.330,717 593.073,336 39.270.257,381 مجموع موارد البلدية        

1)  

 

 



 الفصل  2  :   تنق  ح نفقات ميزانية سنة  2021 من 39.270.257,381  د إىل  39.863.330,717  د أي بزايدة  قدرها 593.073,336  د مبينة كما يلي : 
 

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

 عليها

 التقديرات النهائية  مبلغ التنقيح 

 دفعا دفعا دفعا

 22.020.148,000  22.020.148,000 نفقات العنوان األول       1

    نفقات العنوان الثاني الجزء الثالث        2

 3.804.432,411 45.000,000 3.759.432,411 تعبيد الطرقات  001 0002 06613  3 00 2

بقيةة نفقةات العنوان الثةاني الجزء الثةالةث والرابع بةدون         

 تغيير

12.560.154,483 / 12.560.154,483 

 16.364.586,894 45.000,000 16.319.586,894 مجموع نفقات العنوان الثاني الجزء الثالث والرابع       

    عتمادات المحالة إلنفقات الجزء الخامس ا       

 678.488,729 35.000,000 643.488,729 مشاريع البيئة األساسية 000 0001 11001  11 90 2

 180.542,234 146.393,362 34.148,872 تعهد وصيانة مالعب رياضية 000 0001 11004  11 90 2

 323.735,653 254.907,116 68.828,537 مشاريع ذات صبغة محلية  000 0001 06735  11 36 2

 184.056,349  184.056,349 يير غعتمادات المحالة بدون تبقية اإل       

 1.366.822,965 436.300,478 930.522,487 عتمادات المحالةمجموع نفقات الجزء الخامس : اإل       

    عتمادات المحالةنفقات الجزء السادس اإل       

 

 



 

 

 

 

 

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

 عليها

التنقيح مبلغ   التقديرات النهائية  

 دفعا دفعا دفعا

 2.703,750 2.703,750 / السفر واإلقامة 002 0001 12002 12  91 2

 25.000,000 25.000,000  معدات ولوازم  003 0001 12002 12  91 2

 84.069,108 84.069,108  الخدمات الخارجية  004 0001 12002 12  91 2

 111.772,858 111.772,858 / مجموع نفقات الجزء السادس       

 1.478.595,823 548.073,336 930.522,467 مجموع نفقات الجزء الخامس والسادس       

 17.843.187,717 593.073,336 17.250.109,381 مجموع نفقات العنوان الثاني        

 39.863.330,717 593.073,336 39.270.257,381 مجموع نفقات الميزانية       
 

 

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

 
 



 :   2022المصادقة على تنقيح موارد ونفقـات ميزاني ة سنة  (  2
قبضا وصرفا على مستوى العنوان األول والثاين طبقا للجداول   2022املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املصادقة على تنقيح موارد ونفقات ميزانية سنة         
 التالية:  

 :  مفص لة كما يليد  1.536.944,231 بتنقيح قدره  أيد  41.501.536,890 إىلد  43.038.481,121  ابلنقص من  2022 تنقح موارد ميزانية :   الفصل األو ل 

 الوحدة بالدينار 

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

 25.464.748,000  25.464.748,000 موارد العنوان األول        1

 996.800,000 249.200,000 1.246.000,000 موارد السنة الجزء الثالث الصنف السابع  / / 07001 7 3 0 2

موارد السنة الجزء الثالث الصنف الثامن   / / 08001 7 3 0 2
 مدخرات وموارد مختلفة 

12.404.942,000 1.287.744,231 11.117.197,769 

 2.750.000,000 /  2.750.000,000 موارد السنة الجزء الرابع )قروض( / / 09001 9 4 0 2

 مجموع : موارد العنوان الثاني       

 الجزء الثالث والجزء الرابع

16.400.942,000 1.536.944,231 14.863.997,769 

 1.061.018,263  1.061.018,263 االعتمادات المحالة الجزء الخامس        

 1.061.018,263  1.061.018,263 مجموع الجزء الخامس االعتمادات المحالة        

 111.772,858  111.772,858 مجموع موارد الجزء السادس        

 16.036.788,890 1.536.944,231 17.573.733,121 مجموع موارد العنوان الثاني       

 41.501.536,890 1.536.944,231 43.038.481,121 مجموع موارد ميزانية البلدية       

 



 الفصل  2  :  تنقح  تقديرات نفقات ميزانية سنة 2022 ابلنقص من 43.038.481,121 د إىل 41.501.536,890 د أي بنقص  قدره 1.536.944,231 د مبينة كما يلي  :  
 

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

 التقديرات النهائية  مبلغ التنقيح 

 دفعا دفعا دفعا

 24.039.690,000  24.039.690,000 نفقات العنوان األول        

 1.550.000,000 100.000,000 1.650.000,000 تصريف مياه األمطار  001 0002 06612  3 00 2

 500.000,000 500.000,000 1.000.000,000 والتطهير أشغال الصيانة  001 0003 06612  3 00 2

 2.800.000,000 180.000.000 2.980.000.000,000 تعبيد الطرقات  001 0020 06613  3 00 2

 600.000,000 300.000,000 900.000.000,000 أشغال الصيانة والطرقات  001 0003 06613  3 00 2

 380.800,000 69.200,000 450.000,000 التهيئة والتهذيب األخرىعمليات   001 0006 06614  3 00 2

 400.000,000 200.000,000 600.000,000 تهيئة الحدائق العمومية  001 0001 06615  3 00 2

 100.000,000 100.000,000 200.000,000 تهيئة المنتزهات  001 0002 06615  3 00 2

,697370.255 87.744,231 458.000,000 األسواق بناء   001 0001 06617  3 00 2  

5.000,00084.8 بقية اعتمادات الجزء الثالث بدون تغيير           5.000,00084.8  

 15.546.055,769 1.536.944,231 17.083.000,000 جملة نفقات العنوان الثاني الجزء الثالث :        

 743.000,000  743.000,000 الرابع نفقات العنوان الثاني الجزء        

 16.289.055,769 1.536.944,231 17.826.000,000 جملة نفقات الجزء الثالث والرابع        

 

 



 

 

 

 مالحظة :  ➢

متأتي من مساااةمص داانالق وض ولض لمساااجاا وض ماجال وضمثل ص إيو تقا ر م اوو وضمساااجاا وضساانل ص   و    : إنخفاض د  249.200مبلغ    -

 .  2022وضملظفص  وضمخددص ضبلا ص وضموسى بقنلون سنص 

 : ثسب لدلالل وض ابض وضبلاي .د  1.287.744,231مبلغ    -

 

 

 

 

 

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

 التقديرات النهائية  مبلغ التنقيح 

 دفعا دفعا دفعا

عتمادات المحالة نفقات الجزء الخامس اإل         1.061.018,263  1.061.018,263 

عتمادات المحالة الجزء  مجموع : نفقات اإل        
 السادس 

111.772,858  111.772,858 

 17.461.846,890 1536.944,231 18.998.791,121 مجموع نفقات العنوان الثاني        

 41.501.536,890 1.536.944,231 43.038.481,121 مجموع نفقات الميزانية         



 قرار المجلس البلدي 

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

 

 :  مفص لة كما يليد  1.536.944,231 قيح قدرهبتن  أيد  41.501.536,890 إىلد  43.038.481,121  ابلنقص من  2022 تنقح موارد ميزانية الفصل األو ل : 

 الوحدة بالدينار 

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

 25.464.748,000  25.464.748,000 موارد العنوان األول        1

الجزء الثالث الصنف السابع موارد السنة  / / 07001 7 3 0 2  1.246.000,000 249.200,000 996.800,000 

موارد السنة الجزء الثالث الصنف الثامن   / / 08001 7 3 0 2
 مدخرات وموارد مختلفة 

12.404.942,000 1.287.744,231 11.117.197,769 

 2.750.000,000 / 2.750.000,000 موارد السنة الجزء الرابع )قروض( / / 09001 9 4 0 2

 مجموع : موارد العنوان الثاني       

 الجزء الثالث والجزء الرابع

16.400.942,000 1.536.944,231 14.863.997,769 

 1.061.018,263  1.061.018,263 اإلعتمادات المحالة الجزء الخامس        

 1.061.018,263  1.061.018,263 المحالة مجموع الجزء الخامس االعتمادات        

 111.772,858  111.772,858 مجموع موارد الجزء السادس        

 16.036.788,890 1.536.944,231 17.573.733,121 مجموع موارد العنوان الثاني       

 41.501.536,890 1.536.944,231 43.038.481,121 مجموع موارد ميزانية البلدية       

 



الفصل  2  :  تنقح  تقديرات نفقات ميزانية سنة 2022 ابلنقص من 43.038.481,121 د إىل 41.501.536,890 د أي بنقص  قدره 1.536.944,231 د مبينة كما  
:  يلي  

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

 التقديرات النهائية  مبلغ التنقيح 

 دفعا دفعا دفعا

 24.039.690,000  24.039.690,000 نفقات العنوان األول        

 1.550.000,000 100.000,000 1.650.000,000 تصريف مياه األمطار  001 0002 06612  3 00 2

 500.000,000 500.000,000 1.000.000,000 أشغال الصيانة والتطهير  001 0003 06612  3 00 2

 2.800.000,000 180.000.000 2.980.000.000,000 تعبيد الطرقات  001 0020 06613  3 00 2

 600.000,000 300.000,000 900.000.000,000 أشغال الصيانة والطرقات  001 0003 06613  3 00 2

 380.800,000 69.200,000 450.000,000 والتهذيب األخرىعمليات التهيئة  001 0006 06614  3 00 2

 400.000,000 200.000,000 600.000,000 تهيئة الحدائق العمومية  001 0001 06615  3 00 2

 100.000,000 100.000,000 200.000,000 تهيئة المنتزهات  001 0002 06615  3 00 2

,697370.255 87.744,231 458.000,000 بناء األسواق  001 0001 06617  3 00 2  

5.000,00084.8 بقية اعتمادات الجزء الثالث بدون تغيير           5.000,00084.8  

 15.546.055,769 1.536.944,231 17.083.000,000 جملة نفقات العنوان الثاني الجزء الثالث :        

 743.000,000  743.000,000 نفقات العنوان الثاني الجزء الرابع        

 16.289.055,769 1.536.944,231 17.826.000,000 جملة نفقات الجزء الثالث والرابع        

 



 

 

 

 مالحظة : ➢

متأتي من مساااةمص داانالق وض ولض لمساااجاا وض ماجال وضمثل ص إيو تقا ر م اوو وضمساااجاا وضساانل ص   و    : إنخفاض د  249.200مبلغ    -

 .  2022وضملظفص  وضمخددص ضبلا ص وضموسى بقنلون سنص 

 : ثسب لدلالل وض ابض وضبلاي . د  1.287.744,231مبلغ    -

 

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

 

 

 

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

 التقديرات النهائية  مبلغ التنقيح 

 دفعا دفعا دفعا

عتمادات المحالة نفقات الجزء الخامس اإل         1.061.018,263  1.061.018,263 

عتمادات المحالة الجزء  مجموع : نفقات اإل        
 السادس 

111.772,858  111.772,858 

 17.461.846,890 1536.944,231 18.998.791,121 مجموع نفقات العنوان الثاني        

 41.501.536,890 1.536.944,231 43.038.481,121 مجموع نفقات الميزانية         



 

الشغال الوقتي للملك العمومي البلدي الموظ ف على أصحاب المقـاهي  د ة  مراجعة م  (3
 وقـاعات الش اي والمشارب :    

تبعا للمطلب الذي تقد مت به الغرفة الن قابية ألصحاب املقاهي من الصنف األول عن طريق            
اإلحتاد اجلهوي للص ناعة و الت جارة و الص ناعات الت قليدية بتونس خبصوص إعفاء أصحاب املقاهي من 

 2020ـــــوان سنيت  الص نف األول من خالص معاليم اإلشهار و إستغالل الر صيف و رفع الفضالت بعن

 .2021و 

أشهر   03  املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء الرأي خبصوص إمكانية طرح عدد    
من معلوم اإلشغال الوقيت للملك العمومي البلدي للمحال ت اليت رك ز أصحاهبا جتهيزات اثبتة ابلر صيف  

شريطة خالص املبلغ    جتهيزات اثبتة اليت  تستغل  الر صيف دون تركيز  ت  أشهر لبقي ة احملال    06وعدد   
 . 2022جانفي  31املستوجب يف أجل أقصاه يوم  

 رأي المكتب البلدي 
 

بعد التداول والنقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على مراجعة معلوم اإلشغال             
خالص    شريطةالوقيت للملك العمومي البلدي املوظ ف على أصحاب املقاهي وقاعات الشاي واملشارب  

 دة بذمتهم.  الديون املتخل  
 . 2022مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادي ة األوىل لسنة      

      قرار المجلس البلدي 

اإلشغال الوقيت   د ةمراجعة م  أتجيلالبلدي احلاضرون    لسأعضاء اجمل  قر ر بعد التداول والنقاش ،            
  ع ـــالت نسيق مإىل حني  اي واملشارب  للملك العمومي البلدي املوظ ف على أصحاب املقاهي وقاعات الش  

 . و بيان الن ص القانوين الذ ي ميكن اإلستناد عليه ملراجعة املد ة حمامي البلدي ة 
 

 الت مديد بشهرين في عقد لزمة إستغالل مأوى سيـ ارات الس وق البلدي :    (4
نظرا لعدم متك ن صاحب لزمة إستغالل مأوى سيارات الس وق البلدي من إستغالله خالل مد ة  

 ، املقرتح الت مديد يف عقد الل زمة ملد ة شهرين.   15.00حظر اجلوالن بسبب الت وقيت الذ ي حد د من الساعة  
 

 رأي المكتب البلدي 
بعد التداول والنقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على التمديد بشهر واحد يف  

 عقد لزمة إستغالل مأوى سي ارات الس وق البلدي. 
 . 2022مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية األوىل لسنة      



    قرار المجلس البلدي 

البلدي احلاضرون على التمديد بشهر واحد يف   لسأعضاء اجمل صادقبعد التداول والنقاش ، 
 عقد لزمة إستغالل مأوى سي ارات الس وق البلدي. 

 إت خاذ قرار منع الشهار الفوضوي :     (5
الشريفة يف جمال  غري  املنافسة  أتثري  من  وللح د  الفوضوي  اإلشهار  لظاهرة  التصدي  نطاق  يف 

التأثري سلبا على إقبال أصحاب شركات اإلشهار على املشاركة يف طلب عروض اإلشهار واليت  من شأهنا 
اإلشهار الذ ي سيت م اإلعالن عنه قريبا ، هذا ابإلضافة إىل ضرورة التص دي إىل مظاهر اإلخالل جبمالية  

الرأ إبداء  البلدي  املكتب  أعضاء  أنظار  على  املعروض   ، العمرانية  على خصوصيتها  واحملافظة  ي املدينة 
                                                                : خبصوص مشروع القرار املقرتح

ق قرار يتعل  مشروع    
 بمنع الشهار الفوضوي 

 

 إن رئيس بلدية املرسى ،                 
 املتعلق إبحداث بلدية املرسى،   1912أفريل   6بعد اطالعه على األمر املؤرخ يف      
 واملتعلق مبجلة اجلماعات احمللية .   2018ماي    9املؤرخ يف    2018لسنة    29وعلـى القانون األساسي عدد            
 واملتعلق إبصدار جملة اجلباية احمللية .   1997فيفري    3املؤرخ يف    1997لسنة   11وعلى القانون عدد         

 لسنة   1428لألمر عدد    ملنقحا1998جويلية    13املؤرخ يف     805وعلى األمر احلكومي عدد   
 واملتعلق بضبط تعريفة املعاليم املرخص للجماعات احمللية يف استخالصها،   1998جويلية   13املؤرخ يف     1998
 . خالصهاستإاحملدد للمعاليم املرخص لبلدية املرسى يف    2016سبتمب  27املؤرخ يف    855وعلى القرار البلدي عدد        

املتعلق ابإلشهار ابمللك العمومي للطرقات و  2009مارس 2املؤرخ يف   2009لسنة   12وعلى القانون عدد  
 ابألمالك العقارية اجملاورة له التابعة لألشخاص ، وعلى النصوص املتممة واملنقحة له. 

  13وعلى املنشور املشرتك بني السيدين وزير الشؤون احمللية والبيئة ووزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الرتابية عدد         
 . ستغالل عالمات اإلشهار ابلطرقات املرقمةإحول تركيز و   2019سبتمب    4بتاريخ  
 .   2019  نوفمب 4 وعلى حمضر تنصيب رئيس اجمللس البلدي بتاريخ     
 املتعلق مبنع تركيز العالمات اإلشهارية فوق املباين.  2012ديسمب    31املؤرخ يف    1165وعلى القرار البلدي عدد       

 : ي ـــــــــــ ا يل ـــــــــــ ر م ر  ـــــــــــ ق
 

للعموم  ( فوق أسطح املؤسسات واحملالت املفتوحةLes Enseignesمينع تركيز العالمات اإلشهارية)     الفصل األول :
 . وذلك مهما كان نوعها عادية أو ضوئية أو رقمية

 حيجر وضع املعلقات اإلشهارية على واجهة احملالت  وعلى جدراهنا.    : 2الفصل  



(  كفضاءات إشهارية وّتصص فقط لعرض السلع Les Vitrinesستعمال العارضات )إمينع   : 3الفصل  
 واملنتوجات. 

طبقا ملقتضيات قانون اإلشهار املذكور أعاله   2م/د200توظف على كل خمالف خطية مالية قدرها    : 4الفصل  
 ابإلضافة إىل إزالة املخالفة على نفقته. 

 الكاتب العام ورئيس مركز الشرطة البلدية وأعوان الشرطة البيئية مكلفون بتنفيذ هذا القرار.   :5الفصل  
 جيري العمل هبذا القرار بعد نشره ابجلريدة الرمسية للجماعات احمللية.  :6الفصل   

 

رئيس البلدية                                        
 رأي المكتب البلدي 

 

داول والنقاش ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على مشروع قرار منع اإلشهار  بعد الت    
 الفوضوي.     

 . 2022ة األوىل لسنة مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادي            
        قرار المجلس البلدي 

البلدي احلاضرون على مشروع قرار منع اإلشهار   لسأعضاء اجمل صادق بعد الت داول والنقاش ،      
                                                            الفوضوي وفقا للنص  الت ايل :   

ق قرار يتعل  مشروع    
 بمنع الشهار الفوضوي 

 
 

 إن رئيس بلدية املرسى ،                 
 املتعلق إبحداث بلدية املرسى،   1912أفريل   6بعد اطالعه على األمر املؤرخ يف      
 واملتعلق مبجلة اجلماعات احمللية .   2018ماي    9املؤرخ يف    2018لسنة    29وعلـى القانون األساسي عدد            
 واملتعلق إبصدار جملة اجلباية احمللية .   1997فيفري    3املؤرخ يف    1997لسنة   11وعلى القانون عدد         

 لسنة   1428لألمر عدد    ملنقحا1998جويلية    13املؤرخ يف     805وعلى األمر احلكومي عدد   
 واملتعلق بضبط تعريفة املعاليم املرخص للجماعات احمللية يف استخالصها،   1998جويلية   13املؤرخ يف     1998
 . ستخالصهاإاحملدد للمعاليم املرخص لبلدية املرسى يف    2016سبتمب  27املؤرخ يف    855وعلى القرار البلدي عدد        

املتعلق ابإلشهار ابمللك العمومي للطرقات و  2009مارس 2املؤرخ يف   2009لسنة   12وعلى القانون عدد  
 ابألمالك العقارية اجملاورة له التابعة لألشخاص ، وعلى النصوص املتممة واملنقحة له. 

  13واإلسكان والتهيئة الرتابية عدد  وعلى املنشور املشرتك بني السيدين وزير الشؤون احمللية والبيئة ووزير التجهيز         
 . ستغالل عالمات اإلشهار ابلطرقات املرقمةإحول تركيز و   2019سبتمب    4بتاريخ  
 .   2019  نوفمب 4 وعلى حمضر تنصيب رئيس اجمللس البلدي بتاريخ     
 املتعلق مبنع تركيز العالمات اإلشهارية فوق املباين.  2012ديسمب    31املؤرخ يف    1165وعلى القرار البلدي عدد       

 
 

 
 



 : ي ـــــــــــ ا يل ـــــــــــ ر م ر  ـــــــــــ ق
 ( فوق أسطح املؤسسات واحملالت املفتوحةLes Enseignesمينع تركيز العالمات اإلشهارية)    الفصل األول :

 .للعموم وذلك مهما كان نوعها عادية أو ضوئية أو رقمية
 حيجر وضع املعلقات اإلشهارية على واجهة احملالت  وعلى جدراهنا.    : 2الفصل  
(  كفضاءات إشهارية وّتصص فقط لعرض السلع Les Vitrinesستعمال العارضات )إمينع   : 3الفصل  

 واملنتوجات. 
طبقا ملقتضيات قانون اإلشهار املذكور أعاله   2م/د200توظف على كل خمالف خطية مالية قدرها    : 4الفصل  

 ابإلضافة إىل إزالة املخالفة على نفقته. 
 الكاتب العام ورئيس مركز الشرطة البلدية وأعوان الشرطة البيئية مكلفون بتنفيذ هذا القرار.   :5الفصل  

 جيري العمل هبذا القرار بعد نشره ابجلريدة الرمسية للجماعات احمللية.  :6الفصل   
 

رئيس البلدية                                        

     : إستغالل فضاء لبيع الن باتات بمنتزه الس عادة   (6
أعضاء اجمللس البلدي إبداء الر أي خبصوص إت فاقية إستغالل فضاء لبيع الن بااتت  املعروض على أنظار         

ته  اماوأن  صاحب لزمة إستغالل املنتزه هتاون يف واجباته و مل يف إبلتز   إبعتبار الس ارية املفعول  مبنتزه الس عادة  
تتم     15مببلغ مجلي قدره      2002هذه اإلت فاقي ة مت  إبرامها سنة  املالي ة ، علما و أن    أ.د يف الس نة و مل 

   .مراجعتها 
 

      قرار المجلس البلدي 
 

يف حني إحتفظ عــــــــــدد -  10و عددهم  أعضاء اجمللس البلدي    صادققاش ،  والن  بعد الت داول      
على إيقاف العمل ابإلت فاقية املبمة بني البلدي ة و صاحب لزمة إستغالل    -من بقي ة األعضاء احلاضرين    05

ت و تكليف السي د رئيس البلدي ة مبواصلة إجراءاو اخلاص ة إبستغالل فضاء لبيع الن بااتت  منتزه الس عادة  
 .الفسخ 

 

     : 2022للموسم الص يفي  إستغالل شواطئ مهيـ أة و مشارب شاطئي ة   (7
 : املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي الت داول خبصوص ،    2022إستعدادا للموسم الص يفي  

 :  ثالث سنواتو ملد ة على الن حو الت ايل شواطئ مهي أة  إستغالل  * 

 الشباب.احملافظة على شاطئ مهي أ بدار  -
مع إعتماد نفس كراس الشروط وحتديد سعر إفتتاحي من قبل إضافة شاطئ مهيأ بسيدي عبد العزيز ،  -

 اللجنة.
 :  سنة واحدة * إستغالل املشارب الشاطئية وفقا للمواقع الت الية و ملد ة 

 ( Ramada)  اخلامسة •
 كرمي  •



 دار نوار   •
• sidence eRThe 
• Phébus           

 البلدي قرار المجلس  
          ، والنقاش  الت داول  البلديبعد  اجمللس  أعضاء  على  وافق  مهي أةإستغالل    احلاضرون  و    شواطئ 

 و ذلك على الن حو الت ايل :    ،  2022شاطئي ة للموسم الص يفي  مشارب 
 :   ثالث سنواتملد ة شواطئ مهي أة  إستغالل  *

 احملافظة على شاطئ مهي أ بدار الشباب. -
مع إعتماد نفس كراس الشروط وحتديد سعر إفتتاحي من قبل إضافة شاطئ مهي أ بسيدي عبد العزيز ،  -

 اللجنة.
 :  سنة واحدة * إستغالل املشارب الشاطئية وفقا للمواقع الت الية و ملد ة 

 ( Ramada)  اخلامسة •
 كرمي  •
 دار نوار   •
• sidence ReThe 
• Phébus        

     
 

   :     2022للموسم الص يفي  ارات  ـ  إستغالل مآوي السي  (8
مآوي السيـ ارات للموسم طريقة إستغالل    املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي الت داول خبصوص

 :   2022الص يفي 

 . ( Horodateursتركيز)  سنوات مع 03 ةاإلعالن عن طلب عروض جديد ملد   *

 .  فيعاملعلوم ابلرت  ني مع مراجعة ني احلالي  مديد للمستغل  الت   * 
 (.  Horodateursتركيز)  دون سنة واحدة* اإلعالن عن طلب عروض جديد ملد ة 
 (.  Horodateursتركيز)  مع سنة واحدة* اإلعالن عن طلب عروض جديد ملد ة 

 

   قرار المجلس البلدي 
الت داول والن      البلدي احلاضرون  صادق،  قاش  بعد  مآوي  إستغالل    على  ابإلمجاع   أعضاء اجمللس 

الص يفي   للموسم  إعداد كر اس    2022السيـ ارات  عن طريق اإلعالن عن طلب عروض جديد مع 
و يف حال ورود مراسلة لإلختيار    سنوات كمعيار  03اخلبة ملد ة  شروط تنص  يف بنودها على عامل  

الن زل و املطاعم الس ياحية   القطاعي ة الس ياحي ة يف متتيع أصحاب  من املصاحل املركزي ة أو اجلهوي ة أو 



فيع  مع  إبستغالل املآوي بصفة مباشرة  ، فإن ه سوف يقع متديد العمل بقرارات اإلستغالل الس ابقة   الرت 
 يف معلوم اإلستغالل من قبل البلدي ة . 

 

ة و  فسخ عقد بالت راضي متعلق بتسويغ المقهى العالية كمقهى ثقـافي بموجب الوكالة الحر     (9
 طرح جزء من متخل دات : 

  2011جانفي    14متلك بلدية املرسى مجيع األصل التجاري املعروف ابملقهى العالية الكائن بشارع       
مومية للسيد هشام بن املنجي بن منصور  وحيث مت تسويغه جبميع عناصره املادية واملعنوية عن طريق بتة ع

أفريل   01ل ابلقباضة املالية ابملرسى بتاريخ  واملسج    2021فيفري    26مبقتضى عقد التسويغ املبم بتاريخ  
 د. 242000.000مببلغ كراء سنوي قدره  21301909حتت عدد  2021

يبني     2022جانفي    01تاريخ  انية بالث    2021نوفمب    02وحيث تقدم املتسوغ مبراسلتني األوىل بتاريخ  
 على ذلك.  19شاط وأتثري جائحة كوفيد   يتعرض هلا أثناء ممارسة الن  عوابت اليت  من خالهلا الص  

 8000.000إىل    د  20167.000النظر يف تعديل مبلغ الكراء الشهري ابحلط منه من    واقرتح أن يتم  

 01بتاريخ    606احلط من مبلغ التسويغ وذلك ضمن املكتوب عدد    ت إجابة املعن إبستحالةومت    د

شاط كإضافة بعض األنشطة املرحبة وأتجيل  ت دعوته لتقدمي بعض املقرتحات ملواصلة الن  ومت    2022فيفري  
 ته.دة بذم  يون املتخل  نة املقبلة وإعادة جدولة الد  هري للس  دفع جزء من مبلغ التسويغ الش  

حبضور السيد هشام بن منصور الذي    2022فيفري    08و    01الغرض بتارخيي    وحيث إنعقدت جلنة يف
 تعرض ألهم الصعوابت اليت تعرقل مواصلة تنفيذ العقد وإستحالة مواصلة النشاط ومنها أساسا: 

 إرتفاع تكلفة صيانة احملل قبل فتحه للعموم.  -
 (. د  150000.000إرتفاع كلفة أتثيث املقهى وإعداده كمقهى ثقايف) -

قلة املداخيل لضعف اإلقبال خاصة يف الفرتة الصباحية يقابله إرتفاع يف املصاريف)أجور األعوان،   -
 مصاريف إستهالك املاء والكهرابء والغاز واآلداءات...(. 

 عدم متكينه من املأوى البلدي احملاذي للمقهى لفائدة رو اده.  -

 يال. احلجر الصحي املتكرر خاصة وأن نشاط املقهى الثقايف يتم  ل -

اخلامس من  وتفعيل ما ورد ابلفصل  و أوت  الكراء لشهري جويلية  مبلغ  كما طلب خصم 
لغلق املقهى بسبب قرارات اللجنة العلمية وخاصة إيقاف األنشطة الثقافية وحيث    العقد، حيث إضطر

تواصل هذا املنع خاصة وأن األنشطة الثقافية متارس أغلبها ليال ابملقهى وهو فضاء مغلق وابلتايل إنعدمت 
 املداخيل متاما. 



منفذ تفيد بواسطة عدل    2022جانفي   31بتاريخ    18396وقد م املتسوغ حمضر معاينة عدد  
ه للمكرى وطالب بفسخ العقد رضائيا بني الطرفني بداية من ذلك التاريخ خاصة وأنه سيتم تسديد  ئإخال

نوفمب+ أكتوبر+  )سبتمب+  املتخلدة  التسويغ  جانفي    2021ديسمب    مبالغ  : 2022و 
 60500.000ــ  ـــــــ( من مبلغ الضمان النهائي املودع لدى القابض البلدي واملقد ر بـد 100835.000

 وذلك يف صورة املوافقة على خصم الش هرين املذكورين آنفا.  د
 و املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املقرتح املتمث ل يف:       

 . 2021خصم معي نات التسويغ لشهري جويلية و أوت  -
الكهرابء   بعد خالص معاليم إستهالك املاء و 2022جانفي   31فسخ العقد رضائي ا بني الط رفني بتاريخ  -

 والغاز . 
 

 رأي المكتب البلدي 

قة بعـــــــد الت داول والنقاش، رفض أعضاء املكتب البلدي احلاضرون طرح معي نات الكراء املتعل  
و طالبوا إبعداد    2021وكالة احلر ة لشهري جويلية وأوت  بتسويغ املقهى العالية كمقهى ثقايف مبوجب ال

الس ماح  ـــــــكراس شروط جديدة م تقليدي و  املقهى ذات طابع تونسي  ن ضمن مواصفاهتا أن تكون 
 (.  أ.د150ة و احملافظة على الس عر اإلفتتاحي )ـــــــمبمارسة نشاط بيع األكلة اخلفيف

 . 2022لبلدي يف دورته العادي ة األوىل لسنة مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس ا  
 

 قرار المجلس البلدي 

بتاريخ الث الاثء  و إستئناسا إبستشارة األستاذ نزار رجب حمامي البلدي ة  ،    بعـــــــد الت داول والنقاش
العالية  تسويغ    فسخ عقدالبلدي احلاضرون    لسأعضاء اجملقر ر  ،    2022مارس    01 املبم بني  املقهى 

بعد      2022جانفي    31من اتريخ  رضائي ا بني الط رفني  د هشام بن املنجي بن منصور  لسي  البلدي ة و ا
قة بتسويغ املقهى  طرح معي نات الكراء املتعل    وارفضو  ،  الكهرابء والغاز   إستهالك املاء وخالص معاليم  

و طالبوا إبعداد كراس شروط    2021أوت    العالية كمقهى ثقايف مبوجب الوكالة احلر ة لشهري جويلية و 
ى ذات طابع تونسي تقليدي و الس ماح مبمارسة نشاط بيع  مواصفاهتا أن تكون املقهن ضمن  ـــــــجديدة م

 (.  أ.د150ة و احملافظة على الس عر اإلفتتاحي )ـــــــاألكلة اخلفيف

 



أد للت رفيع    40تحويل إعتماد داخل العنوان الثـ اني من فقرة إلى فقرة بملغ قدره  (  10
 :  ي المنحة المسندة لجمعي ة "المستقبل الر ياضي بالمرسى"  ـــــــ ف 

املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي النظر يف مقرتح حتويل إعتماد داخل العنوان الث اين   
فيع يف املنحة املسندة جلمعي ة "املستقبل الر ايضي ابمل  أد  40من فقرة إىل فقرة مبلغ قدره   رسى" . للرت 

 رأي المكتب البلدي 
 

 

بعد التداول والنقاش ، قر ر أعضاء املكتب البلدي احلاضرون عرض املوضوع على أنظار اجمللس 
 .  2022البلدي  يف دورته األوىل لسنة 

     قرار المجلس البلدي 
الت داول والنقاش ،   البلدي احلاضرون على  صادقبعد  حتويل إعتماد داخل    أعضاء اجمللس 

الث اين من فقرة إىل فقرة مبلغ قدره   الر ايضي    أد  40العنوان  فيع يف املنحة املسندة جلمعي ة "املستقبل  للرت 
 ابملرسى" . 

اذ                     اإلجراءات الال زمة يف الغرض.   وفو ض اجمللس لرئيسه إّت 
 ة أعوان بلدية المرسى :  مويل العمومي لفـائدة ودادي  إسناد الت  (  11

  2021سبتمب    03بتاريخ    07ؤون احمللية والبيئة ابلنيابة عدد  تبعا ملنشور السيد وزير الش          
مويل العمومي لفائدة  وإجراءات إسناد الت  ق بتنظيم شروط  املـُو جه للسادة الوالة ورؤساء البلدايت واملتعل  

 ،  جتماعية اإلت أعوان البلدايت بعنوان املساعدات وداداي  
فاقية تضبط املبالغ املزمع  ــــمشروع إت  يف  داول  الت  أنظار أعضاء اجمللس البلدي  املعروض على           

 ة املرسى وذلك كما يلي :  ة أعوان بلدي  إسنادها لودادي  
 د للعون الواحد.  150:   فطرمنحة عيد ال -
 د للعون الواحد.  150:  منحة عيد اإلضحى -
ني ين حسب قائمة تضبط بعد توفري األعوان املعند يف اإلاب  تسند مببلغ حيد    ة:منحة العودة املدرسيّ  -

 عداد...(. أ، شهادة ترسيم ، بطاقة   ع هبذه املنحة ) شهادة حضور األبناءاإلثبااتت الالزمة للتمت  
 

 قرار المجلس البلدي 
تطبيقا ملقتضيات منشور   –البلدي احلاضرون    لسبعد الت داول والنقاش ، صادق أعضاء اجمل

املـُو جه للسادة الوالة   2021سبتمب    03بتاريخ    07السيد وزير الش ؤون احمللية والبيئة ابلنيابة عدد  
ت أعوان   ورؤساء البلدايت واملتعل ق بتنظيم شروط وإجراءات إسناد الت مويل العمومي لفائدة وداداي 

مشروع إتـ ـــفاقية تضبط املبالغ املزمع إسنادها لودادي ة    على  - البلدايت بعنوان املساعدات اإلجتماعية  
 أعوان بلدي ة املرسى وذلك كما يلي:  



 د للعون الواحد.  150:   يد الفطرمنحة ع -
 د للعون الواحد.  150:  منحة عيد اإلضحى -
ن حسب قائمة تضبط بعد توفري األعوان املعنيني   ة:منحة العودة املدرسيّ  - تسند مببلغ حيد د يف اإلاب 

 اإلثبااتت الالزمة للتمت ع هبذه املنحة ) شهادة حضور األبناء ، شهادة ترسيم ، بطاقة أعداد...(. 
اذ اإلجراءات الال زمة يف الغرض.  وفو ض اجملل                        س لرئيسه إّت 
     إسترجاع مبالغ مالي ة : (   12

 

    املفص لة ابجلدول الت ايل :ة املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املوافقة على إرجاع املبالغ املالي   ➢
 المعلوم بالد ينار  سبب إسترجاع المبلغ  السم و الل قب 

 216,705 خالص رخصة األشغال ابلّطريق العام مّرتني محدي الّدرويش 

خالص معلوم الّربط بشبكيت املاء الّصاحل  جنلة الفرجاين
 للّشراب و الّنور الكهرابئي دون موجب 

1500 

ال يتطّلب   املاء الّصاحل للّشراب   ةالّربط بشبك محّادي نّوار 
 ترخيص

208,576 

خالص معلوم الّربط بشبكيت املاء الّصاحل  هالة العروسي 
 مّرتني للّشراب و الّنور الكهرابئي

300 

م الّربط من قبل و ألسباب تقنية و إلرتفاع معل  فرح بوعزيزي 
 الّشركة الوطنّية إلستغالل و توزيع املياه 

معلوم األشغال ابلّطريق :  187,683
 العام 

 رخصة :    150
املاء الّصاحل   ةخالص معلوم الّربط بشبك  بوسنينة مروان  

 للّشراب 
1.456.811 

 
 قرار المجلس البلدي 

 
على إرجاع املبالغ املالي ة املفص لة ابجلدول  البلدي احلاضرون لسضاء اجملبعد الت داول والنقاش ، صادق أع    

 الت ايل :   
  



 

 
 المعلوم بالد ينار  سبب إسترجاع المبلغ  السم و الل قب 

 216,705 خالص رخصة األشغال ابلّطريق العام مّرتني محدي الّدرويش 

خالص معلوم الّربط بشبكيت املاء الّصاحل  جنلة الفرجاين
 الكهرابئي دون موجب للّشراب و الّنور  

1500 

ال يتطّلب   املاء الّصاحل للّشراب   ةالّربط بشبك محّادي نّوار 
 ترخيص

208,576 

خالص معلوم الّربط بشبكيت املاء الّصاحل  هالة العروسي 
 مّرتني للّشراب و الّنور الكهرابئي

300 

م الّربط من قبل و ألسباب تقنية و إلرتفاع معل  فرح بوعزيزي 
 الّشركة الوطنّية إلستغالل و توزيع املياه 

معلوم األشغال ابلّطريق :  187,683
 العام 

 رخصة :    150
 1.456.811 املاء الّصاحل للّشراب   ةخالص معلوم الّربط بشبك  مروان بوسنينة 

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

  1997لسنة    11من جملة اجلباية احمللية الصادرة ابلقانون عدد    34و    28إستنادا ألحكام الفصلني   ➢
املبالغ املدفوعة خطأ أو بدون موجب    ان على أن ه ميكن إسرتجاع ذان ينص  والل    1997فيفري    03املؤرخ يف  

ة وكذلك اخلطااي املتعلقة به بعد تقدمي مطلب يف الغرض  ة وغري املبني  بعنوان املعلوم على العقارات املبني  
 ة.للجماعة احمللي  

أموال دفعها خطأ على أساس    م مبطلب يف إسرتجاعب بن يوسف البياحي قد تقد  الطي    السي دوحيث أن  
ة حتت  واملرمس    2021إىل    2017  ت بعنوان سنوا  د  28.044.340ة قدرها  املعلوم على العقارات غري املبني  

الص    041150112210عدد   املعلوم  مطالب خبالص  أنه  القيمة  يف حني  أساس  على  احملتسب  حيح 
ات على عقاره موضوع الرسم العقاري عدد  نو بعنوان نفس الس   د 42.064.060ة وقدره جارية احلقيقي  الت  

ياحية  والكائن ابملنطقة الس    041150110210املرسم حتت عدد    و  2م  1634تونس ومساحته    67563
 قمرت املرسى . 

املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املوافقة على إرجاع املبلغ املدفوع خطأ على أساس الفصل 
وعشر   041150112210 مثانية  مليما  وقدره  وأربعون  مائة  وثالث  دينارا  وأربعون  وأربعة  ألفا  ون 

بــــــــــــــ:   واملقدر  041150110210ف على أساس الفصل ومطالبته خبالص املبلغ املوظ   (د  28.044.340)
 إثنان وأربعون ألفا وأربعة وستون دينارا وستون مليما . 



 

    قرار المجلس البلدي 
 

السي د الطي ب بن   تسوية وضعي ةأعضاء اجمللس البلدي احلاضرون  قر ر  بعد الت داول و الن قاش ،     
البياحي   مبلغ مايل  -يوسف  مائة  القائم خبالص  دينارا وثالث  وأربعون  وأربعة  ألفا  مثانيــــــة وعشرون  قدره 
إىل  2017على أساس املعلوم على العقارات غري املبني ة بعنوان سنوات ( د  28.044.340وأربعون مليما )

ة حتت عدد    2021 خبالص املبلغ املوظ ف على أساس    خطأ يف حني أن ه مطالب  041150112210واملرمس 
مل  ر واملقد    041150110210ل  ـــــــــــالفص وستون  دينارا  وستون  وأربعة  ألفا  وأربعون  إثنان    يمابــــــــــــــ: 

تونس ومساحته    67563(بعنوان نفس الس نوات على عقاره موضوع الرسم العقاري عدد    د42.064.060)
طالبته خبالص الفارق بني املبلغني و  ، و ذلك مب  -الكائن ابملنطقة الس ياحية قمرت املرسى  و   2م  1634

   . ( د  14.019.720املقد ر بـــأربعة عشرة ألفا و تسعة عشرة دينارا و سبع مائة و عشرون مل يما )  
اذ اإلجراءات الال زمة يف الغرض.  وفو ض اجمللس لرئيسه إّت 

 

 

  1997لسنة    11ادرة ابلقانون عدد  ة الص  من جملة اجلباية احمللي    34و    28إستنادا ألحكام الفصلني   ➢
ان على أن ه ميكن إسرتجاع املبالغ املدفوعة خطأ أو بدون موجب  ذان ينص  والل    1997فيفري    03املؤرخ يف  

رض  قة به بعد تقدمي مطلب يف الغة وكذلك اخلطااي املتعل  ة وغري املبني  بعنوان املعلوم على العقارات املبني  
 ة.للجماعة احمللي  

مت مبطلب يف إسرتجاع أموال ) دفعتها  ايف قد تقد  علياء بنت حممد حمسن حرم الس    سي دةال  وحيث أن      
إداري قامت به القباضة البلدية ابملرسى    ة على إثر إعرتاضخطأ على أساس املعلوم على العقارات غري املبني  

إثنان وأربعون ألفا ومثامنئة وإثنان ومثانون  وقدرها  (  2021أوت   03على احلساب اجلاري للعارضة بتاريخ 
على   2021إىل    2009بعنوان سنوات    (د  42.882.527  دينار ومخسمائة وسبعة وعشرون مليما )

الر   موضوع  العقاري  عقارها  ومساحته  ت   65609عدد  سم  عدد    2م  6508ونس  حتت  واملرسم 
 والكائن بتقسيم الزايتني قمرت املرسى .  040168106000

لى أساس  ـــــــــــــــ عاملعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املوافقة على إرجاع املبلغ املدفوع خطأ   
ون دينار ومخسمائة  ــــــــــــــــــــــ وأربعون ألفا ومثامنئة وإثنان ومثان قدره إثنان  واملعلوم على العقارات غري املبني ة 

 .   2021إىل  2009بعنوان سنوات  د(  42.882.527) وسبعة وعشرون مليما 
 
 
 
 



    قرار المجلس البلدي 
 

أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على إرجاع املبلغ املدفوع خطأ من   صادقبعد الت داول و الن قاش ،  
على -على أساس املعلوم على العقارات غري املبني ة    طرف السي دة علياء بنت حممد حمسن حرم السايف

بتاريخ   للعارضة  البلدية ابملرسى على احلساب اجلاري  القباضة  به  إداري قامت  أوت   03إثر إعرتاض 
ــــــــــعة وعشرون مليما )  وقدره إ  -  2021 ثنان وأربعون ألفا ومثامنئة وإثنــــــــــان ومثانون دينار ومخسمائة وسب

  65609على عقارها موضوع الر سم العقاري عدد    2021إىل    2009( بعنوان سنوات  د   42.882.527
الزايتني ق  040168106000واملرسم حتت عدد    2م  6508تونس ومساحته   بتقسيم  مرت والكائن 

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

 

املؤرخ    1997لسنة    11من جملة اجلباية احمللي ة الص ادرة ابلقانون عدد    34و    28إستنادا ألحكام الفصلني    ➢
والل ذان ينص ان على أن ه ميكن إسرتجاع املبالغ املدفوعة خطأ أو بدون موجب بعنوان    1997فيفري    03يف  

للجماعة  الغرض  بعد تقدمي مطلب يف  به  املتعل قة  املبني ة وكذلك اخلطااي  املبني ة وغري  العقارات  املعلوم على 
 احمللي ة.

قد تقد مت مبطلب يف إسرتجاع أموال بعنوان املعلوم على    ليلى الش قنوحيث أن  السي دة           
و  و قدرها ألف و ثالمثائــــــــــــــــة    010902001001العقارات املبني ة قامت خبالصها على أساس الفصل  

  ن أن  ـــــــــيف حي  2019إىل    2013( عن سنوات  د   1.397.088مل يما )  88سبعة و تسعون دينارا و  
ابي ة ملنطقة املرسى و يتبع منطقة قرطا   العقار املذكور ج و فقا موضوع الت وظيف يوجد خارج احلدود الرت 

 للش هادة املصاحبة هلذا و املسل مة من املصاحل الفني ة لبلدي ة املرسى . 
املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املوافقة على إرجاع املبلغ املدفوع خطأ على أساس املعلوم    

( عن سنوات د  1.397.088مل يما )  88ألف وثالمثائــــة وسبعة وتسعون دينارا و    العقارات املبني ة وقدرهعلى  
 . 2019إىل  2013

 

    قرار المجلس البلدي  
 

أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على إرجاع املبلغ املدفوع خطأ من    صادقبعد الت داول و الن قاش ،  
وقدره    (010902001001)الفصل  ليلى الش قن على أساس املعلوم على العقارات املبني ة    طرف السي دة

ألن     2019إىل    2013( عن سنوات  د 1.397.088مل يما )   88ألف وثالمثائــــة وسبعة وتسعون دينارا و  
ابي ة ملنطقة املرسى و يتبع منطقة قرطاج .العقار موضو   ع الت وظيف يوجد خارج احلدود الرت 

 

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



 

 :    إنتداب مختص  في األرشيف   (13
أنواعه ) جاري ، وسيط و هنائي (    يف إطار احملافظة و حسن تنظيم األرشيف الت ابع للبلدي ة مبختلف  

  02املؤر خ يف    1988لسنة    95تطبيقا ملقتضيات القانون عدد    ( و مصاحل  ت إدارا)  واجلهة املنشأة له  
 .   إنتداب خمتص  يف األرشيف على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املوافقة على املعروض ،   1988أوت 

   قرار المجلس البلدي 
ضماان    إنتداب خمتص  يف األرشيف  على  البلدي احلاضرون  لسضاء اجملوالنقاش ، صادق أعبعد الت داول  

أوت    02املؤر خ يف    1988لسنة    95ه تطبيقا ملقتضيات القانون عدد  و حسن تنظيمللمحافظة عليه  
1988 . 

 

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

II )    ة :  ــــهيئة العمراني  لجنة األشغال والت 
 ":   وضعي ة بناية " مرسى موضة  ❖

ة  فولة والشباب والرايضة إىل موضوع وضعي  مستشار، رئيس جلنة الط    رؤوف الشّنوف د  تطرق السي   
 بنايـــــــة  

" مرسى موضة " من حيث عدم إّتاذ القرار املتعل ق هبا إم ا إيقاف األشغال بسبب تكرار املخالفات أو 
 الرتخيص يف مواصلة إجناز املشروع.

 

 رأي المكتب البلدي 
عرض املوضوع على أنظار اجمللس بعد التداول والنقاش ، قر ر أعضاء املكتب البلدي احلاضرون 

 البلدي
 .  الن قاش ملزيد  2022ادية األوىل لسنة يف دورته الع      

 

      قرار المجلس البلدي 

مزيد التحر ي يف امللف  الفن  لبناية املركز الث قايف البلدي  لسأعضاء اجمل قر ربعد التداول والنقاش ،            
من الن احيتني القانوني ة و الفني ة و التثب ت يف تعه د صاحب البناية بتوقيف األشغال من عدمه قبل البت  يف  

 . حول إت فاقية الت سوية املتعل قة ببناية " مرسى موضة "  هإيقاف الت فاوض مع

 

 

 



(III    : لجنة الش ؤون الجتماعيـ ــــة والش غل وفـاقدي الس ند وحاملي العاقــــة 
 مشروع ملعب حي  بمنطقة البحر األزرق :   (1

 

والش غل وفاقدي الس ند  مستشار، رئيس جلنة الش ؤون اإلجتماعية سليم الزلطينإقرتح السيد         
 إحداث ملعب حي  مبنطقة البحر األزرق.  مشروع وحاملي اإلعاقة الت داول خبصوص 

 

 رأي المكتب البلدي 
 

بعـــــــد الت داول والنقاش، قر ر أعضاء املكتب البلدي احلاضرون عرض املوضوع على أنظار اجمللس        
 .   2022البلدي يف دورته العادي ة األوىل لسنة 

 

    قرار المجلس البلدي 
 إحداث ملعب حي  على مشروع  البلدي احلاضرون لسأعضاء اجمل صادقبعد التداول والنقاش ،       

 مبنطقة البحر األزرق.   متعد د اإلختصاصات 
 

 

(IV    ة  ــــ لجنة الش ؤون العقـاري  :   
 تسوية الوضعية العقـارية لمتساكني حي الحبيب المرسى:  (1

تت هلم ة لسكان حي احلبيب بقمرت اليت سبق للبلدية أن فو  ة العقاري  تسوية الوضعي  يف إطار  
الشركة القومية العقارية  "لكل مقسم من تقسيم    م م75  ـــــــــــر بـمقسم( مبساحة تقد    13يف مقاسم )عدد  

 وذلك يف نطاق محلة مقاومة األكواخ. "للبالد التونسية
إثر ذ  و حيث      البلدية  املذكورة وحتص  قامت  الشركة  العقارية مع  الوضعية  بتسوية  لت على سند لك 

ا املساكن املذكورة  ماملقامة عليه  278  و   242  يل يف القطعتني عدد أن ملكية العقار املتمث  امللكية يبني  
   . بلدية املرسىص للملك البلدي اخلالأصبحت ترجع 

العقاري  إبعد  حيث    و       األراضي واملسح  قبل ديوان قيس  أن  تبني  ،  عداد مثال أشغال خمتلفة من     
 الية: عة حسب املساحات الت  املقاسم موز  

  



 
بـم    م162ميسح    278من القطعة عدد   A املقسم   - ابمللك    م م30  ـــــــــ مع جتاوز حلدود القطعة 

 .العمومي البلدي حسب مثال األشغال املختلفة
القطعة عدد    Bاملقسم   - بـ  م م  74ميسح    278من  القطعة  ابمللك    م م54  ـــــــــــمع جتاوز حلدود 

 العمومي البلدي 
 .278من القطعة عدد  م م70ميسح   278 القطعة عدد  من Cاملقسم  -
 .278من القطعة عدد  م م 76 سحمي  278من القطعة عدد  Dاملقسم  -
 .278من القطعة عدد  م م 78ميسح   278من القطعة عدد   Eاملقسم  -
 .  278من القطعة عدد  م م 90 ميسح  278من القطعة عدد   Fاملقسم  -
 .278من القطعة عدد  م م 87ميسح  278من القطعة عدد  Gاملقسم  -
 .278من القطعة عدد  م م 60ميسح  242من القطعة عدد  Hاملقسم  -
بـ  م   م 67ميسح    242من القطعة عدد  Iاملقسم   - ب امللك    م م  19  ــــــــــمع جتاوز حلدود القطعة 

 .البلدي العام
من امللك    م  م10  ـــــــــمع جتاوز حلدود القطعة بـ  م م  73ميسح    242من القطعة عدد    Jاملقسم   -

 .البلدي العام
 .   م م 69ميسح  242من القطعة عدد  Kاملقسم  -
 .  م م 70ميسح   242من القطعة عدد   Lاملقسم  -

جناز مثال األشغال املختلفة وحتديد املساحات املتحوز هبا كل ساكن بكل  إوحيث تعتزم البلدية بعد  
عداد تقسيم بلدي يعرض الحقا بعد إمتام ابقي اإلجراءات على اللجنة اجلهوية للتقسيمات للمصادقة إدقة  

 برام عقود توضيحية حىت يتسىن ملتساكن احلي ترسيم عقاراهتم إبدارة امللكية العقارية. إعليه ليقع الحقا 
وذلك إببرام عقود  ، تسوية  إمتام إجراءات الاملعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املوافقة على 

العام   اإلدارة  قبل  اإلضافية من  املساحات  قيمة  بعد حتديد  لإلتوضيحية  أال   ختبارات  ة  دماج  إ  يقععلى 
املستغل   املقاملساحات  مالكي  قبل  من  التسوية    Jو  Iو  Bو  Aسم  اة  إجراءات  تلك ،  يف  تبقى  حيث 

    املخالفني. ّتاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ضد  إاملساحات اتبعة للملك البلدي العام وعلى البلدية 
   قرار المجلس البلدي 

تسوية  إمتام إجراءات    على  البلدي احلاضرون   لسأعضاء اجمل  صادق بعد التداول والنقاش ،          
وذلك إببرام عقود توضيحية بعد حتديد قيمة املساحات ،    احلبيب املرسىالوضعية العقارية ملتساكن حي  

ن قبل مالكي ــــــــــــــــــة مدماج املساحات املستغل  إ  يقععلى أال   ختبارات  ة لإلقبل اإلدارة العام    اإلضافية من
  يــــــف  Jو Iو Bو Aسم ااملق



 
التسوية    البلدية  ،  إجراءات  وعلى  العام  البلدي  للملك  اتبعة  املساحات  تلك  تبقى  اذ ّت  إحيث 

       املخالفني. زمة ضد  اإلجراءات القانونية الال  
 : لتمرير قنوات الص رف الصح ي    عائلة العوني   من   قمرت حر وش ب   إقتناء عقـار كائن  (2

 

العوين  تمتقد   عدد  ةاملالك  عائلة  الر   E111 للقطعة  العقاريموضوع  تونس    65840عدد   سم 
برام كتب معاوضة مع بلدية املرسى يف كامل القطعة  إبطلب    م م672  ــــــــوش واملاسح لـالكائن بقمرت حر  

 دراجها كطريق عمومي مبقتضى مثال التهيئة العمرانية لبلدية املرسى. إ مت اليت  
رف ستغالالها لتمرير قنوات الص  إقصد  ىل تلك القطعة  إ حاجتها  ة بعد أن تبني  رأتت البلدي  إوحيث     

ختبارات بوزارة أمالك  إلل العام ة  دارة  اإليمتها من طرف  ققتنائها من مالكيها وذلك بعد تقدير  إي  الصح  
     ة.ؤون العقاري  ولة والش  الد  

سم  موضوع الر   E111 لقطعة عدداملعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املوافقة على إقتناء ا    
حر    65840عدد   العقاري بقمرت  الكائن  لـتونس  واملاسح  م 672  ــــــــوش  العوين    م  عائلة  قصد  من 

 . يرف الصح  ستغالالها لتمرير قنوات الص  إ
 قرار المجلس البلدي 

      ، والنقاش  التداول  اجمل   صادقبعد  احلاضرون   لسأعضاء  ا  على  البلدي  لقطعة  إقتناء 
  م م 672  ــــــــوش واملاسح لـتونس الكائن بقمرت حر    65840عدد   سم العقاريموضوع الر   E111 عدد

يمتها من طرف  قتقدير  ، و ذلك بعد   يرف الصح  ستغالالها لتمرير قنوات الص  إقصد  من عائلة العوين  
      ؤون العقارية.ولة والش  ختبارات بوزارة أمالك الد  إللالعام ة  دارة اإل

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

V  )  لجنة تسمية األنهج  : 
      :   بإسم الد كتور خالد جميـ ل   ساحة تسمية   (1

 
سم املرحوم مبدينة املرسى إب  ساحةاملعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املصادقة على تسمية     

خالد مجّيل  عائلته    -  الدّكتور  من  ل  -بطلب  و  املوف قة  و  الن اجحة  املهني ة  ملسريته    طبيعته ّتليدا 
 . ا  عرف هبيت  ال ةاإلنساني  

 



 


