
     

 
  



 الجمهورّية التونسيـــّــة                                                                                       

   اخلية  الدّ وزارة              

 بلدّية المرسى            

 البلدي   المجلس شؤون              
 
 

 

 المحضر الجملي لجلسة المجلس البلدي    

 2022ة لسنة  ـــــفي دورته اإلستثنائيّ 
 2022ماي   30  ثنيناإل المنعقدة يوم  

 
 

 
 

 

بقصر البلدية جلسة اجمللس البلدي    الرابعة بعد الزوالاعة  على الس    2022  ماي    30  االثننيإنعقدت يوم  
وحبضور السي دات والس ادة أعضاء ، رئيس البلدية،    املعز بوراوي   برائسة السيد   2022يف دورته اإلستثنائي ة لسنة  

لسنة   29 األساسي عدداجمللس البلدي اآليت ذكرهم ،بعد توجيه إستدعاءات كتابي ة تطبيقا ملــــــــــا يقتضيه القانون  
 :  التايلة ، وفقا للنص ــــــــــــــــــــاملتعل ق مبجلة اجلماعات احمللي   2018ماي  09 املـؤر خ فــــــــــــي 2018

 .إستدعاء   الموضوع :       

،  يتشر ف السي د رئيس البلدي ة إبستدعائكم حلضور جلسة اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائية    وبعـــــــد  
(  16.00)  الرابعة بعد الزوال  على الس اعة    2022  ماي  30االثنني  يوم  املزمع عقدها     2022لسنة  املغلقة  

لعدم اكتمال النصاب القانونية للحضور    2022ماي    26  اخلميس  لنفس الدورة ليوم  أتجيل وذلك    بقصر البلدية.
 من جمل ة اجلماعات احملل ية. 220من الفصل  2 تطبيقا ملقتضيات الفقرة

                                    

 ، مساعدة رئيس البلدية  السيدة فرايل مسرية بوزيري      -
 رئيسة دائرة البحر األزرق ،  مستشارة ،             اآلنسة زهور قريرة   -
    

 مستشارة ، رئيسة دائرة املرسى املدينة ،   عائشة املهيــــري السيدة -      

 السيد رؤوف الشن ويف           مستشار، ، رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة ،  -   
 يئة ،         السيد قيس النيقرو              مستشار، رئيس جلنة النظافة والصحة والب -
 السيدة روضة الزاوشي رزق هللا  مستشارة، رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم ، -

     

ــند            السيد سليم الزلطين -        ؤون اإلجتماعية والشـــــــغل وفاقدي الســـــ ــ  ــار، رئيس جلنة الشـــــ ــتشـــــ  مســـــ
 وحاملي  اإلعاقة ، 



مســتشــارة ، رئيســة جلنة الدميقراتية التشــاركية واحلوكمة املفتوحة ، رئيســة  اآلنسة إميان الفهري -      
  دائرة  سيدي داود ، 

 ، رئيسة جلنة شؤون املرأة واألسرةمستشارة،        السيدة نبيلة محزة  -     
 مستشار ،        السيد حممد الت يجاين بوعزيز -
 مستشار،  السيد حممد نبيل صاحب الط ابع -

 السيد أي وب بن احلاج              مستشار ،    - 
 .  مستشارة       السيدة انئلة اهلمامي   -

   

 :  ب ــــــــــــتغي   و 
 املساعدة األوىل لرئيس البلدية،        اآلنسة مىن خالص           -

 مساعدة رئيس البلدية،         لطيفة التاجوري       السيدة-
   ،ومتابعة التصر ف مساعد رئيس البلدي ة، رئيس جلنة الش ؤون املالي ة و اإلقتصادي ة       السيد إلياس كشك         -    

 مستشار، رئيس دائرة قمرت ،     السيد حممد ضياف الدريدي   
 مستشار، رئيس دائرة املرسى الرايض ،               السيد حممد شراد   -   

 السيدة هاجر مطري              مستشارة ، رئيسة جلنة اإلعالم والتواصل والتقييم، -   
 

 ستشار، رئيس جلنة املساواة وتكافؤ الفرص بني اجلنسني ،م السيد فارس العي اشي -
 رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات والتعاون الال مركزي،   مستشارة ،   السيدة رمي احلشيشة  -    

           

 السيد حمم د الطيب املهريي      مستشار، مكلف بلجنة األشغال والتهيئة العمرانية ،  -
 السيد أمحد ريزا                   مستشار،    -
 السيدة سهام عز الد ين            مستشارة ،  -
 مستشار،                السيد خالد شيبوب  -
 مستشار ،                 السيد عياض الزهار -
 السيد سليم احملرزي                مستشار ،  -
 مستشار،      السيد أمين بن مسعود  -
 . مستشارة    اآلنسة راقية الغريب               -

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

 .، رئيسة مصلحة الشؤون اإلقتصاديةالسيدة سارة خمتار •

 
 



رئيس   اليت إفتتحها السيد املعز بوراوي ، 2022إنعقدت جلسة اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائي ة لسنة 
 .و اإلدارة البلدية البلدية، ُمــــــــرحب ا جبميع احلاضرين مـــــــــــن أعضــــــــــــاء اجمللس البلدي 

 إثر ذلك ، تولـــــ ى السيد رئيس البلدية إستعراض املسائل املعروضة جبـــــــــــدول أعمال اجللسة داعيا ال سيدات      
  للت داول فيها : و السادة أعضاء اجمللس البلدي 

 

 
 

 لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف :   ❖
 . 2022لسنة   ستغالل مآوي السيارات إ ( 1

  . 2022البحري لسنة ستغالل الملك العمومي  إ (  2

(I ّف :  ة ومتابعة التصرّ ة واإلقتصاديّ ؤون الماليّ لجنة الش 
   :  2022السيارات لسنة  ستغالل مآوي  إ  (1

 2022أفريل  28 اخلميس تبعا جللسة العمل املنعقدة مبقر والية تونس وإبشراف السيد وايل تونس بتاريــــخ
ستغالل مآوي إواليت تقررت إثر تقدمي أصحاب املؤسسات السياحية اعرتاضا كتابيا مطالبني بتمكينهم من مواصلة 

عتبارا لتأثريات الوضع الصحي على مردودية  إستثنائية ملدة سنة واحدة فقط غري قابلة للتجديد إالسيارات بصفة 
اليت تستوجب مواصلة تعهدهم بواجب التأمني الذايت  عملهم خالل السنة املنقضية ابإلضافة إىل الظروف األمنية

 . ملؤسساهتم
إستنادا املذكورة    و  املوافقة  والذي  على حمضر اجللسة  إستغالل  م  علىن ص على  بطريقة  العمل  واصلة 

املالية  الشؤون  جلنة  وعلى حمضر جلسة    السياحية من أجل تفعيل مبدأ التأمني الذايت،  املرابض اخلارجية للمؤسات 
 التمديد يف عقود اإلستغاللالل جنة    قر رت حيث  ،    2022ماي    23  اإلثنني  بتاريخ ومتابعة التصر ف    واإلقتصادية

ملدة سنة واحدة غري قابلة للتجديد شريطة اإليفاء إبجراءات تسجيل القرارات ملن مل يلتزم بذلك وخالص ما ختلد 
 .  2022بذمته من ديون مث خالص املبلغ املستوجب بعنوان سنة 

لكل مأوى على   حتديد معلوم اإلستغاللالتمديد و النظر يف    اجمللس البلديأعضاء    أنظارواملعروض على          
   : ضوء اجلدول التايل

 المستغل  المأوى  ر / ع 

 

تسجيل  

 القرار 

معلوم  

 اإلستغالل 

الديون  

 المتخلدة 

 مقترح اللجنة  

 مدخل شاطئ   1

The Residence 

 10.000 الشيء  4.390 غير مسجل  محمد بوجنيح 

2 C.Thalasso   مسجل  سياحية   منطقة 

 

9.438    "   " 22.000 

3 Bungalow   23.000 "    "  10.381،6 غير مسجل  سياحية   منطقة 

4 

 

 السندباد و المظالت 

 

محمد علي غرسي بصفة استثنائية إلى حين  

 استئناف النشاط وفض النزاع القانوني 

   17.500 29.500 غير مسجل 
37.000 

 

5 
Moods   18.000 ال شيء  8.580 مسجل  سياحية   منطقة 

6 
 20.000 "      "  11.000 مسجل  سياحية   منطقة   المرادي 

7 
Billionnaire   ال شيء  55.000 مسجل  سياحية   منطقة 

60.000 



8 
Le Cap   ال شيء  22.000 مسجل  سياحية   منطقة 

42.000 

9 
Ardjan   ال شيء  37.752 غير مسجل  سياحية   منطقة 

60.000 

10 
Acqua Viva   ال شيء  10.000 مسجل  سياحية   منطقة 

15.000 

11 
Phebus  ال شيء  1.485 غير مسجل   محمد الجبالي 

4.000 

12 
 ال شيء  3.480 مسجل  ناجية الدريدي  منتزه السعادة  

6.000 

13 
The Cliff   ال شيء  6.864 غير مسجل  سياحية   منطقة 

10.000 

14 
 ال شيء   22.000 غير مسجل   سياحية   منطقة   البرج األبيض  

50.000 

15 
trinidad   ال شيء  1.300 مسجل  سياحية   منطقة 

15.000 

16 
   -  سياحية   منطقة   اللج الفضي 

15.000 

17 
   -  سياحية   منطقة   الكثبان  

25.000 

ــوع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  المجم
215.590            

432.000 

 البلدي   رار المجلس ق 
 

،  ب    التداول والنقاش  التصويتعد  التمديد  أفرز   ملدة سنة واحدةالسيارات    يف عقود إستغالل مآوي  على 
 : بـــــــ زام إللتشريطة اوبصفة إستنثائية و   غري قابلة للتجديد 2022بعنوان سنة 

 . إمتام إجراءات تسجيل القرارات املودعة لدى قابض املالية   -

 سرية فيما  يتعلق ابل   2022أفريل  28بتوصيات جلسة العمل املنعقدة إبشراف السيد وايل تونس بتاريخ    اإللتزام  -
ستعمال جتهيزات املراقبة واإلدالء هبوية العاملني ابملآوي لدى املصاحل األمنية املختصة واحملافظة على شروط إالذاتية و 

 . السالمة والوقاية والنظافة مبحيط املأوى

للمؤسسات السياحية اليت ارتكب أصحاهبا خمالفات عمرانية توجه هلم تنابيه قصد إزالة املخالفات يف ابلنسبة    -
أايم  أجل   الكتايبعشرة  التنبيه  املآوي على   من  يتم عرض  الوضعية  تسوية  أو عدم  اإلستجابة  ويف صورة عدم 

   املنافسة.
ابلنسبة ملطعم السندابد واملظالت وتبعا للمطلب املقدم من ترف السيد حممد علي غرسي والذي كان يتمتع    -

فقد تقرر املوافقة على تلبه وذلك إبستغالل مأوى    ،سنوات   03ملدة    COSMOبتفويض من صاحب شركة  
ستئناف  إ وذلك إىل غاية فض النزاع و   ،-هو موضوع نزاع عقاري-ي ملطعم السندابد املغلق حاليا  ذسيارات احملاال

 ،  مسبقا 2022وتسجيل القرار وخالص معلوم سنة  2021طة خالص ديون ي، شر  نشاط املطعم

    

 

 

 
 



 :  النتائج التالية      
 كاآليت:(06)وعددهم  املوافقون •

 وحاملي  اإلعاقة ،  والشغل وفاقدي السند مستشار، رئيس جلنة الش ؤون اإلجتماعية م الزلطين،بالسيد سل  -
 السيد حممد نبيل صاح الطابع، مستشار، -
 السيد أيوب بلحاج ، مستشار، -
   مستشار، رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة ،          ،السيد قيس النيقرو -
 ، مستشار،السيد حممد التيجاين بوعزيز -
 السيدة فرايل مسرية بوزيري ، مساعدة  رئيس البلدية.  -

 اآليت ذكرهم: (  03)هم وعددالرافضون  •
 مستشار، ، رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة ، السيد رؤوف الشنويف،  -    
 مستشارة ، رئيسة دائرة املرسى املدينة ،   السيدة عائشة املهريي، -    

 مستشارة. اهلمامي،السيدة انئلة  -
 اآليت ذكرهم: ( 05) وعددهم  احملتفظون  •

 السيد املعز بوراوي، رئيس البلدية ،   -
 مستشارة ، رئيسة دائرة البحر األزرق ،  زهور قريرة، اآلنسة -

    سيدي داود ،   رئيسة جلنة الدميقراتية التشاركية واحلوكمة املفتوحة ، رئيسة دائرة مستشارة ، إميان الفهري، اآلنسة -    
 مستشارة، رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم ، السيدة روضة الزاوشي رزق هللا،  -
 . رئيسة جلنة شؤون املرأة واألسرةمستشارة،  ،السيدة نبيلة محزة -      

 وفقا للجدول التايل :          
 

 المستغل  المأوى  ع/ر 

 

الديون   معلوم اإلستغالل  تسجيل القرار 

 المتخلدة 

 مقترح اللجنة  

 مدخل شاطئ   1

The Residence 
 10.000 الشيء  4.390 غير مسجل  محمد بوجنيح 

2 C.Thalasso  مسجل  منطقة سياحية 

 
9.438    "   " 37.000 

3 Bungalow  23.000 "    "  10.381،6 مسجل غير   منطقة سياحية 

4 

 

 السندباد و المظالت 

 

محمد علي غرسي بصفة استثنائية إلى  

ستئناف النشاط وفض النزاع  0حين ا 

 القانوني 

   17.500 29.500 غير مسجل 
37.000 

 

5 
Moods  18.000 ال شيء  8.580 مسجل  م.سياحية 

6 
 20.000 "      "  11.000 مسجل  منطقة سياحية  المرادي 

7 
Billionnaire  ال شيء  55.000 مسجل  منطقة سياحية 

60.000 

8 
Le Cap  ال شيء  22.000 مسجل  منطقة سياحية 

42.000 

9 
Ardjan  ال شيء  37.752 غير مسجل  منطقة سياحية 

60.000 



10 
Acqua Viva  ال شيء  10.000 مسجل  منطقة سياحية 

15.000 

11 
Phebus  ال شيء  1.485 غير مسجل   محمد الجبالي 

4.000 

12 
 ال شيء  3.480 مسجل  ناجية الدريدي  منتزه السعادة  

6.000 

13 
The Cliff  ال شيء  6.864 غير مسجل  منطقة سياحية 

8.000 

14 
 ال شيء   22.000 غير مسجل   منطقة سياحية  البرج األبيض  

50.000 

15 
trinidad  ال شيء  1.300 مسجل  منطقة سياحية 

15.000 

16 
   -  منطقة سياحية  اللج الفضي 

20.000 

17 
   -  منطقة سياحية  الكثبان  

25.000 

ــوع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  المجم
215.590            

450.000 

 

  : 2022ري لسنة  ستغالل الملك العمومي البح إ   ( 2
 

خالل شهر   19-كوفيد  فريوسنظرا للظروف الصحية اليت ميزت الصائفة املاضية وخصوصا انتشار             
السيارات خالل   ستعمالإستثنائية للحد من تداعياهتا على غرار منع  إ  ختاذ إجراءات إمما تطلب    2021جويلية  

، اجلوالن  الشواتئ ابإلضافة إىل حظر  ارتياد  الوالايت ومنع  التنقل بني  جلنة    لقراروتبعا    هناية األسبوع ومنع 
املتعل ق ابلتمديد ملستغلي الشواتئ    2022ماي    23  اإلثنني  ومتابعة التصرف بتاريخ   اإلقتصادية   املالية والشؤون  

غري قابل للتجديد وذلك بعد دراسة تلبات التجديد اليت  تقد م   1م صيفي  املهيأة واملشارب الشاتئية ملدة موس
مستغل  املنقضي    يهبا  املوسم  خالل  البحري  العمومي  عددامللك                        اخلميس  بتاريخ   2392)مطلب 

    .(2022أفريل  21
العام من مل  وتبعا التمديد اإلستثنائي لغاية ترشيد املال  العام الذ ي أك د من خالهلا  داخلة السيد الكاتب 

 سنة الفارتة وتسديد الديون املتخلدة بذمتهم نظرا ل بتسجيل قرارات إستغالل الشواتئ ل  حيث إلزام املستغلني
مبا ورد مبحضر اجللسة املنعقدة   ا ستئناس إو   ،  االقتصادي  بنشاتهم    أضر    والذيللظرف اإلستثنائي املذكور سالفا  

ستغالل إواليت خصصت ملوضوع    2022أفريل    28  اخلميس  إشراف السيد الوايل يومحتت  مبقر والية تونس  
 ت التمديد يف قرارت اإلستغالل ( واليت أقر  سياحية  مطاعمو   للمؤسسات السياحية )نزل  ةمآوي السيارات احملاذي

ذلك أخذا بعني اإلعتبار للظروف األمنية ابإلضافة إىل   و ،    2022ألصحاب هذه املؤسسات بعنوان سنة  
تداعيات األزمة الصحية اليت حالت دون حسن ممارسة هذه املؤسسات لنشاتها الذي أتثر سلبا نتيجة إجراءات 

 .مات املقدمة من ترف املعنيني ابألمرحظر التجول والقيود الصحية املفروضة عليها وبناء على املطالب واإللتزا
يف إمكانية التمديد ملستغلي الشواتئ املهيأة واملشارب اجمللس البلدي النظر  أعضاء  املعروض على أنظار         

وبنفس الشروط والصيغ دون التمتع ابلتخفيض ملدة شهر    قابل للتجديد غري الشاتئية ملدة موسم صيفي واحد 
 وإمتام إجراءات تسجيل قرارات اإلستغالل 2021ختل د من ديون خالل موسم  خالص ماشريطة  املقرر سابقا

 



 
   ، وتسجيل قرار اإلستغالل  2022وخالص معلوم إشغال امللك العمومي البحري ملوسم  2021 موسمخالل 

ويف املقابل  للعموميتم عرض املواقع على املنافسة ، ويف صورة عدم املوافقة أو عدم تنفيذ شروط اإللتزام           
 يتمتع املستغل ابلطرح املذكور.  

 

 2021مستغلي الشواطئ خلل املوسم الصيفي يف قائمة   

    

معلوم اإلستغالل   تسجيل القرار  طريقة اإلستغالل  الموقع  ع/ر 

 1لموسم  

 الديون المتخلدة 

 بعد طرح ما تم دفعه 

 18.000 112.000 غير مسجل  شاطئ مهيأ  دار الشباب  1

 57.850 80.850 غير مسجل  شاطئ مهيأ  كريم  2

 28.600 33.600 غير مسجل  شاطئ مهيأ  دار نوار  3

4 The 

Residence 

 35.946 50.946 مسجل  شاطئ مهيأ 

 شيء  ال  37.345 غير مسجل  مشربة شاطئية  أبو نواس  5

 1.000 28.000 غير مسجل  مشربة شاطئية  الخامسة  6

وتسجيل قرار   2021عن سنة    املتخلد بذمتهاالص الدين  خب  ، فإهنا مطالبة   رمي بوعزيز  للسيدةأما ابلنسبة   
 .  2022اإلستغالل واملوافقة على تلب التقسيط ابلنسبة ملوسم  

 البلدي    قرار المجلس 
ملسـتغلي الشـواتئ املهيأة واملشـارب الشـاتئية ملدة موسـم على التمديد    أفرز التصـويتبعد التداول والنقاش ،       

قابل للتجديد وبنفس الشــروط والصــيغ لكن دون التمتع ابلتخفيض ملدة شــهر  غري 2022لســنة   صــيفي واحد
إمتام إجراءات تسـجيل قرارات اإلسـتغالل خالل املوسـم  شـريطة خالص الديون املتخلدة بذمتهم و املقرر سـابقا  

 وتسجيل قرار اإلستغالل. 2022املاضي وخالص معلوم إشغال امللك العمومي البحري ملوسم 
يتم عرض املواقع على املنافسة للعموم ويف املقابل  ،  م املوافقة أو عدم تنفيذ شروط اإللتزام  ويف صورة عد

 ،  يتمتع املستغل ابلطرح املذكور
 النتائج التالية:   
 كاآليت:(06)وعددهم  املوافقون ➢

 السيد حممد نبيل صاح الطابع ، مستشار ،  -
 وحاملي  اإلعاقة ،  مستشار، رئيس جلنة الش ؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند السيد سليم الزلطين، -       
   مستشار، رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة ،         السيد قيس النيقرو،  -  

 السيدة فرايل مسريى بوزيري ، مساعدة  رئيس البلدية ،  -
 السيد أيوب ابحلاج ، مستشار ، -
 .التيجاين بوعزيز، مستشارالسيد حممد  -



 


