
       
 
 



 

 ة التونسيــــ ـة   ــــ الجمهوري      
                                                                                 وزارة الد اخلية            

 ة المرسى  بلدي                

 البلدي   المجلس   شؤون            
 

 

   البلدي   جلس الجملي لجلسة الم   المحضر   
 2022لسنة    ثـ انية ة ال ــــ في دورته العادي  

 2022  ي ما   30  ثنين ال المنعقدة يوم  
 

 
 

 

يوم                  الس    2022  يما  30  ثني اإلإنعقدت  الز وال  الرابعة اعة  على  بعد  الن صف  البلدية    و  بقصر 
وحبضور ،    البلدية، رئيس    املعز بوراوي  برائسة السيد  2202لسنة    ث انيةة ال اجمللس البلدي يف دورته العادي  جلسة  

أعضاء  والس    ات دالسي   البلديادة  ذكرهم  اجمللس  إستدعاءات كتابي     ،  اآليت  توجيه  ملبعد  تطبيقا  يقتضيه  ــــــــــة  ا 
فاملـؤر    2018لسنة    29 األساسي عددالقانون   احمللي    2018ماي    09 يــــــــــــخ  اجلماعات    ،ة  ــــــــــــــــــــاملتعل ق مبجلة 

 ووفقا للنص التايل : 
 .  إستدعاء   الموضوع :       

ال         العادي ة  البلدي يف دورته  اجمللس  أتشرف إبستدعائكم حلضور جلسة   ، بعـــــــــــــــــــــــد    2022لسنة   ث انية و 
، و  ةــ ( بقصر البلدي16.30)  و الن صف بعد الز وال  الرابعةاعة  على الس    2022  يما  30  ثنياملزمع عقدها يوم اإل

اخلميس    أتجيل ذلك   ليوم  الد ورة  للحضور  2022ماي     26لنفس  القانوين  الن صاب  إكتمال  تطبيقا    -لعدم 
 . -من جمل ة اجلماعات احمللي ة  220من الفصل  2ملقتضيات الفقرة 

                                    مساعدة رئيس البلدية ،    السيدة فرايل مسرية بوزيري     - 

 مستشارة ، رئيسة دائرة البحر األزرق ،              زهور قريرة اآلنسة  -  
 مستشارة ، رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة املفتوحة ،             إميان الفهري  اآلنسة -   

 رئيسة دائرة  سيدي داود ،     
 مستشارة ، رئيسة دائرة املرسى املدينة ،    عائشة املهيــــري السيدة -
 مستشار ، رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة ،     السيد رؤوف الشن ويف        -
ماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي              مستشار، رئيس جلنة الش ؤون اإلجت السيد سليم الزلطن  -

 اإلعاقة ،    
 مستشار، رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة ،               السيد قيس النيقرو         -



 ، رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم ، مستشارة السيدة روضة الزاوشي رزق هللا   -
 جلنة شؤون املرأة واألسرة ، رئيسة ،  مستشارة           السيدة نبيلة محزة  -

 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 البلديةالت  السيدة لطيفة  -

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

 الفرص بي اجلنسي ، مستشار، رئيس جلنة املساواة وتكافؤ               السيد فارس العي اشي -
 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       -
     اإلعالم و الت واصل و الت قييم ،، رئيسة جلنة مستشارة    لسيدة هاجر مطري            -
   مستشار،               السيد خالد شيبوب  -
 مستشار ،               السيد عياض الزهار -

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

 

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

 . ، كاهية مدير العمران  السيدة هاجر بوحديبة  •
 

 



البلديإنعقدت جلسة            العادي    اجمللس  دورته  اليف  إفتتحها    2022لسنة    ث انية ة  بوراوي السيد  اليت     املعز 
 . و اإلدارة اجمللس البلديُمــــــــرحب ا جبميع احلاضرين مـــــــــــن أعضــــــــــــاء  ، لبلديةا رئيس

 

 تاسيداجللسة داعيا ال  دول أعمال 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 احلساب املايل لس نة   (1

 طرح مبالغ مالّية.  (2

 سرتجاع مبالغ مالية. ا   (3

س ناد متويل معويم لفائدة مجعّية "الّرايضات الّشاطئية" مببلغ قدره أ لفي دينارا )   (4      . د(  2000املصادقة عىل ا 

II )  الن ظافة و الصح ة و البيئة :    لجنة 
   . الّسعادة دلمع الفالحة احلرضيّة    ل س تغالل قطعة أ رض مبنزته   اب ايسني الزاير للشّ الرّتخيص     ❖

III(    لجنة الش ؤون الداري ة و إسداء الخدمات و الت عاون الال مركزي :   
تّفاقية مع ادّلكتور محمود بسيّس حول   ❖  ل عوان و موّظفي البدليّة . الفحص الطّّب ادّلوري  ا 

 

VI(   شؤون المرأة و األسرة   لجنة    : 
 . ختصيص قطعة أ رض لبناء مركز ملناهضة العنف ضّد املرأ ة   ❖

(V   الفنون والث قـافة والت ربية والت عليم   لجنة  : 
 قبّة الهواء .   (1

 دار أ محد ابي.  (2

عالم :   (3  .   2022جوان    26" : عروض موس يقيّة يوم ال حد  فن    ادّلورة ال وىل لتظاهرة " املرىس تتنفّس لال 

     VI(    : لجنة الد يمقراطية الت شاركية و الحوكمة المفتوحة 
ختيار تسمية للمجّّل البدليّة .  ❖  ا 

 (VII    ة هيئة العمراني  لجنة األشغال والت   : 
 . UTm2توضيح علو البناءات ابملنطقة املصنفة   (1

   . مبنطقة البحر ال زرق   غيري يف دراسات بناء ملعب حّ تّ ال  (2

 تعشيب ملعب كرة القدم بقمرت.  (3

 .   " ايضة للجميع رّ " ال   ملرشوع غيري يف دراسات بناء جحرات مالبس  تّ ال  (4



XII(    مختلفـات : 
ىل غاية ال حد    29غلق شارع احلبيب بورقيبة لك يوم أ حد بداية من ال حد   ❖                          2022سبمترب    18ماي ا 

 .  (  يوم دون س ّيارات   تنظي )  

I )    : لجنة الش ؤون الماليـ ة والقتصادي ة ومتابعة التصر ف 
   :    2021المصادقة على الحساب المالي لسنة   (1

 :   إىل  2021   البلدي ة لسنة ة ــــوقف ميزاني  تُ ،  2021الع على احلساب املايل لسنة ط  بعد اإل     
 

 المالحظات  غ ــــــــ المبل  ان ــــــ البي  ع/ر 
 ----------- 37.088.635,151 2021لمقابيض الميزانية لتصرف  المبلغ الجملي  1

 ----------- 24.798.646,261 2021المبلغ الجملي للنفقات المأذون بدفعها لتصرف  2

 ح بإلغائها صر  ي   3.124.303,058 1مبلغ اإلعتمادات الباقية دون إستعمال بالعنوان  3

اإل  4 الباقيمبلغ  دون  ـــعتمادات  بالجزئيــستعمإة    ن  ـــال 
 2 من العنوان 4 و 3

 ح بإلغائها صر  ي   10.722.590,277

ص في نقله للمال  رخ  ي   2.768.136,344 1مبلغ الفائض من العنوان  5
 اإلحتياطي 

ص في نقله للمال  رخ  ي   8.349.061,425 2من العنوان  4و  3مبلغ الفائض من الجزئين  6
 اإلحتياطي 

      اإلنتقالي للمال ص في نقله رخ  ي   1.172.791,121 2من العنوان  5مبلغ الفائض من الجزء 7

 .  2021احلساب املايل لسنة على  املوافقةالبلدي املكتب املعروض على أنظار أعضاء  و       
 

 رأي المكتب البلدي 
 مـنII و     Iالعنواني  توىل  السيد الكاتب العام توضيح اجلدول اآلنف عرضه بصفة ُمفص لة ببيان مفهــوم       

 قل واإللغاء (.  ميــــــزاني ة البلدية مـــــــن حيث املضمون و من حيث اخلاصي ات ) الن  
الن حو   على  2021ن على احلساب املايل لسنة  البلدي احلاضرو   ملكتبأعضاء ا  وافقوبـــــــعد الت داول و الن قاش ،         

   الت ايل:
 المالحظات  غ ــــــــ المبل  ان ــــــ البي  ع/ر 
 ----------- 37.088.635,151 2021لمقابيض الميزانية لتصرف  المبلغ الجملي  1

 ----------- 24.798.646,261 2021المبلغ الجملي للنفقات المأذون بدفعها لتصرف  2

 ح بإلغائها صر  ي   3.124.303,058 1مبلغ اإلعتمادات الباقية دون إستعمال بالعنوان  3

اإل ــــمبل 4 الباقيغ  ــ عتمادات  دون  ـ بالجزئيــستعمإة    ن  ـ ال 
 2من العنوان  4 و 3

 ح بإلغائها صر  ي   10.722.590,277

 اإلحتياطي ص في نقله للمال رخ  ي   2.768.136,344 1مبلغ الفائض من العنوان  5

 ص في نقله للمال اإلحتياطي رخ  ي   8.349.061,425 2من العنوان  4و  3مبلغ الفائض من الجزئين  6

 اإلنتقالي للمال ص في نقله رخ  ي   1.172.791,121 2من العنوان  5مبلغ الفائض من الجزء 7
 



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

العام          الكاتب  السيد  وتويل   -قام  اجمللس  قاعة  البلدية  رئيس  السي د  مغادرة  مسرية بعد  فرايل  السّيدة 
البلديّة  ،    بوزيري  رئيس  الفصل  مساعدة  من  الث انية  الفقرة  ملقتضيات  تطبيقا  اجللسة  جمل ة   218رائسة  من 

ميـــــــــــزاني ة  مـن  II و    Iبتوضيح اجلدول اآلنف عرضه بصفة ُمفص لة ببيان مفهــوم العنواني    -اجلماعات احمللي ة  
 البلدية مـــــــن حيث املضمون و من حيث اخلاصي ات ) الن قل واإللغاء (.  

 2021ة  ــــــــــــاحلساب املايل لسن صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون علىبعد الت داول و الن قاش ، و               
 على الن حو الت ايل:   

 المالحظات  غ ــــــــ المبل  ان ــــــ البي  ع/ر 
 ----------- 37.088.635,151 2021لمقابيض الميزانية لتصرف  المبلغ الجملي  1

 ----------- 24.798.646,261 2021 المبلغ الجملي للنفقات المأذون بدفعها لتصرف 2

 ح بإلغائها صر  ي   3.124.303,058 1مبلغ اإلعتمادات الباقية دون إستعمال بالعنوان  3

اإل  4 الباقيــــعتممبلغ  ــ ادات  دون  ـ بالجزئين  إة    ستعمال 
 2 من العنوان 4و    3

 ح بإلغائها صر  ي   10.722.590,277

للمال  رخ  ي   2.768.136,344 1مبلغ الفائض من العنوان  5 نقله  في  ص 
 اإلحتياطي 

للمال  رخ  ي   8.349.061,425 2من العنوان  4و  3مبلغ الفائض من الجزئين  6 نقله  في  ص 
 اإلحتياطي 

 اإلنتقالي للمال ص في نقله رخ  ي   1.172.791,121 2من العنوان  5مبلغ الفائض من الجزء 7

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

 مبالغ مالي ة :   طرح   (2
  11       من جملة اجلباية احمللية الصــــادرة مبقتضى القانون عـــــــــــــــــــــــدد  34و  28إستنــــــادا ألحكام الفصلي           

والل ذان ينص ان على أن ه ميكن إسرتجاع املبالغ املدفوعة خطأ أو دون    1997فيفري    03املؤرخ يف    1997  لسنة
موجب بعنوان املعلوم على العقارات املبنية وغري املبنية وكذلك اخلطااي املتعل قة به بعد تقدمي مطلب يف الغرض إىل 

 احمللي ة. للجماعة
ين ص على أن ه جيوز طرح بعض املوارد اليت  كل ف من جملة احملاسبة العمومية الذ ي    267وتطبيقا ألحكام الفصل        

احملاسب جببايتها إذا ما تعذ ر عليه حتصيلها ويتم  الط رح مبقتضى قرار من وزير املالية بعد إستشارة جملــــــــــــــس اجلماعة  
 املعني ة يف األمر.

مبطل       تقد مت  قد  لإلستثمار  السنغافوري ة  الت ونسية  الش ركة  أن  من وحيث  حتويلها  ّت   أموال  إسرتجاع  يف  ب 
القباضة املالية ابملرسى إىل القباضة البلدية ابملرسى على إثر إعرتاض إداري من قبل قابض بلدية املرسى قصد سداد 

واملر مسة حتت عدد   2022إىل    2011ديون موظ فة على أساس املعلوم على العقارات غري املبني ة بعنوان سنوات  



الت جاري "   يف  041150008000 الت وظيف مشي د فوقها مبىن املرك ب  " قمرت كارفورحي أن  األرض موضوع 
 . 2012وهو يستخلص املعلوم على املؤس سات الت جارية منذ سنة 

وحيث أن  السي دة قابض بلدي ة املرسى قامت برفع اإلعرتاض اإلداري على أموال الش ركة املعني ة بعـــد أن              
سنـــــــــــة   بعنوان  املذكور  الفصل  أساس  على  املستوجب  املبلغ  دون    د  8.745,000وقدره    2011إقتطعت 

 إحتساب مصاريف التتب ع وخطااي الت أخري. 
أ         على  الت ونسية  املعروض  الش ركة  على  املثق لة  املبالغ  طـــــــــــــرح  على  املوافقة  البلدي  املكتب  أعضاء  نظار 

سنة   من  البيضاء  األراضي  على  املعلوم  أساس  على  للبلدي ة  املايل  ابحلساب  لإلستثمار   إىل   2012السنغافوري ة 
آالف   2022 ومخسة  مائــــــــــــــة  وواحدوست ـــــ  مائةوأربع  وقدرها  مائة  وتسع  داننري  مل يما   ة                              وأربعون 

 (.  د 105.406.941) 
 رأي المكتب البلدي 

طـــــــــــــرح املبالغ املثق لة على الش ركة    البلدي احلاضرون على  ملكتبأعضاء ا  وافقبـــــــعد الت داول والن قاش ،             
  2012الت ونسية السنغافوري ة لإلستثمار ابحلساب املايل للبلدي ة على أساس املعلوم على األراضي البيضاء من سنــــة  

وتسع    2022إلـــــــــــــــــــــى   داننري  وست ـــــة  وأربعمائة  آالف  ومخسة  مائــــــــــــــة  و وقدرها  )    مائة  مل يما  وأربعون  واحد 
 (.  د  105.406.941

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

 

طـــــــــــــرح املبالغ املثق لة على الش ركة   البلدي احلاضرون على جمللسأعضاء ا صادقبـــــــعد الت داول والن قاش ،              
  2012الت ونسية السنغافوري ة لإلستثمار ابحلساب املايل للبلدي ة على أساس املعلوم على األراضي البيضاء من سنــــة  

وس  2022إلـــــــــــــــــــــى   وأربعمائة  آالف  ومخسة  مائــــــــــــــة  )  وقدرها  مل يما  وأربعون  وواحد  مائة  وتسع  داننري  ت ـــــة 
    (.  د  105.406.941

 

 إسترجاع مبالغ مالية:  (3
السيد    -1 ملطلب  املاكن تبعا  هللا  عبد  بن  حسني  بن  الدين  عدد    هباء  جويلية    06  بتاريخ   3664حتت 

 La baie des"  نزل  بشاطئ  الت ــــمض  10و عدد    ك ــــــالل كش ــمعلوم إستغ  اع  ـــول طلب إسرتجـــــح  2021

singes  "  صائفة منعه ب  2021خالل  طرف    سبب  احل  من  اإلستغالل  أعوان  من  البحري  ستظهاره   إلعدم  رس 
مبلغ اإلستغالل و قدره  بعد توليه تنظيف وجتهيز الشاطئ وخالص  الشريط الساحلي  وهتيئة  محاية    مبوافقة  وكالة 

 .أ.د(  06ست ة آالف دينار )
   .  النظر يف طلبه إلسرتجاع كامل املبلغ املدفوعاجمللس البلدي  أعضاء املعروض على أنظار            



 قرار المجلس البلدي 
على  ـــبـــــــع           احلاضرون  البلدي  اجمللس  أعضاء  صادق   ، والن قاش  الت داول  قدره   مبلغ  إرجاعد  ستة    مايل 

 La baie des " نزللبشاطئ  مضــــالت    10الل كشــــــك و عدد  ستغإدفع كمعلوم    ( أ.د  06)  اآالف دينار

singes    "  املاكن  لفائدة    2021صائفة  خالل هللا  عبد  بن  حسني  بن  الدين  هباء                       توىل  إبعتباره  السيد 
احلرس البحري لعدم اإلستظهار مبوافقة وكالة محاية    أعوان  من قبل له  وّت  منعه من إستغال  هوجتهيز تنظيف املوقع  

 يف الغرض. املرفوعة  طرح القضية  شريطةوهتيئة الشريط الساحلي 
السيد    -2 اخلليفي  تبعا ملطلب  املبلغ    2022ماي    09بتاريخ    2694حتت عدد  أمحد  حول طلب إسرتجاع 

 .  2019صائفة  خالل  " رمادة"احملاذي لنزل يأ املتبقي من إستغالل الشاطئ امله
وقدره   الضمان الوقيت دون سواه   بدفع وإكتفى  اإلستغالل    معلومكامل  يف خالص    هذا األخريتلدد    و حيث     

 .( أ.د 30) اثلثون ألف دينار 
  2019سبتمرب    03املنعقدة يوم الثالاثء    2019على مداولة اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائية لسنة    وبناء       

من إستغالل   بسحب الرخصة املمنوحة له وذلك لعدم خالص مبلغ اللزمة وّت حرمانه  إّتذ اجمللس البلدي قرارا  ،
 .  تسوية الوضعية دوناإلستغالل بداية الشاطئ املذكور بعد شهر من 
أنظار  على  مد ة    أعضاء  املعروض  طرح  بعد  املتبقي  املبلغ  إرجاع  إمكانية  يف  النظر  البلدي  اجمللس 

 تسب كاآليت : حي (2019جويلية    :  شهر واحد)اإلستغالل 
  أ.د  34.692=   %  30أ.د  بعد طرح    49.560املبلغ اجلملي :  -

 أ.د   11.564= 3 :أ.د  34.692معلوم إستغلل الشهر الواحد =    -
-    : املتبقي  (    30.000املبلغ  الوقيت  الضمان  مبلغ   ( (  أ.د  11.564  –أد  الواحد  الشهر  إستغلل  معلوم   (=   

   .أد  18.436
 قرار المجلس البلدي 

 
 

إرجاع  ب         على  احلاضرون  البلدي  اجمللس  أعضاء  صادق   ، والن قاش  الت داول  ألف   مبلغـــــــعد  عشر  مثانية  قدره 
دينار بعنوان    أد(18.436)   وأربعمائة وستة وثالثون  اخلليفي  السيد أمحد  حماذي    إستغالل شاطئ مهيأمعلوم  لفائدة 

   كاآليت :  تسب حيو  2019 صائفة  خالل"رمادة "لنزل 
  أ.د  34.692=   %  30أ.د  بعد طرح    49.560املبلغ اجلملي :   -

 أ.د   11.564= 3 :أ.د  34.692معلوم إستغلل الشهر الواحد =    -



 18.436=    أ.د) معلوم إستغلل الشهر الواحد (   11.564  –أد ) مبلغ الضمان الوقيت (   30.000املبلغ املتبقي :   -
 طرح القضية املنشورة يف الغرض. شريطةأد   

 
 
 
المصادقة على إسناد تمويل عمومي لفـائدة جمعي ة "الر ياضات الش اطئية" بمبلغ قدره ألفـــــي    ( 4 

 د( :    2000دينارا )  
 املتعل ق بضبط معاييــــــر  2013نوفمرب  18املؤر خ يف  2013لسنة  5381تطبيقــــــــــــا ملقتضيات لألمر عدد       

على أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على املعروض  مومي للجمعي ات ،  و إجراءات وشروط إسناد الت مويل الع 
من ميزاني ة البلدي ة لسنة  (  د2000ل عمومي لفائدة مجعي ة "الر ايضات الش اطئية" مببلغ قدره ألفـــــي دينارا )  ـــــــــمتويإسناد  
2022.   

 رأي المكتب البلدي        
   

الن قاش ،         الت داول و  ا  وافقبـــــــعد  لفائدة مجعي ة  ـــــــــمتويإسناد    البلدي احلاضرون على  ملكتبأعضاء  ل عمومي 
على أن تقوم اجلمعي ة ابملوافاة   2022من ميزاني ة البلدي ة لسنة ( د2000"الر ايضات الش اطئية" مببلغ قدره ألفـــــي دينارا ) 

 .الص يفي نشاطها بربانمج
 .   2022مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادي ة الث انية لسنة        

    قرار المجلس البلدي        
ل عمومي لفائدة مجعي ة  ـــــــــمتويإسناد    البلدي احلاضرون على  جمللسأعضاء ا  صادق بـــــــعد الت داول والن قاش ،    

)  الّشاطئيةالّرايضات  " دينارا  ألفـــــي  قدره  مببلغ  لسنة  (  د2000"  البلدي ة  ميزاني ة  اجلمعي ة    2022من  تقوم  أن  على 
 .الص يفي نشاطها ابملوافاة بربانمج

II )  الن ظافة و الصح ة و البيئة :    لجنة 
   :   ي ة قطعة أرض بمنتزه الس عادة لدعم الفـالحة الحضر   ستغالل لاب ياسين الزاير  الت رخيص للش     ❖

مو ل  امل  حول النفاايت "  متكامل للمدن واملواطني  حتالف متوسطي  "  "    MED- InA"  مشروع  تنفيذ  يف إطار      
البيئة  منهجية مبتكرة يف محاية  إبستخدام  "  صفر نفاايتإىل تطوير وتنفيذ سياسة عامة "  واهلادفمن اإلحتاد األورويب  

 .  خفيف من آاثره ودعم الفالحة احلضريةوالتكيف مع تغيري املناخ والت  



خيص للش  املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على         اب ايسي الزاير إلستغالل قطعة أرض الرت 
 .    مبنتزه الس عادة لدعم الفالحة احلضري ة 

 رأي المكتب البلدي 
الن قاشــــعد  ب         و  ا  وافق  ،   الت داول  احلاضرون   ملكتبأعضاء  خيص  البلدي  الرت  على  الزاير  للش    مبدئي ا  ايسي  اب 

 .2م  150 مجلي ة قدرها ةمبساح   إلستغالل قطعة أرض مبنتزه الس عادة لدعم الفالحة احلضري ة

رئيس جلنة الط فولة والش باب والر ايضة أن تكون قطعـــــــــة    ،مستشار  هذا ، وإقرتح السي د رؤوف الشن ويف ،             
 منبت البلدي ة احملاذي لقصر العبدلي ة . داخلاألرض موضوع املشروع 

 .   2022مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادي ة الث انية لسنة         
 

 قرار المجلس البلدي 
خيص    وافقبـــــــعد الت داول والن قاش ،             للشاب ايسي الزاير إلستغالل أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على الرت 

 .2م  120     تناهزمنبت البلدية احملاذي لقصر العبدلية لدعم الفالحة احلضري ة مبساحة مجلي ة   داخل قطعة أرض

III)    لجنة الش ؤون الداري ة و إسداء الخدمات و الت عاون الال مركزي :   
 ألعوان و موظ في البلدي ة : الفحص الطب ي الد وري  إت فـاقية مع الد كتور محمود بسي س حول   ❖

البلدي             اجمللس  أعضاء  أنظار  على  بسي س  على  املوافقة  املعروض  الد كتور حممود  مع  )طبيب  إت فاقية 
 .ألعوان و موظ في البلدي ةالفحص الطّب  الد وري حول عام( 

 قرار المجلس البلدي 
 

             ، والن قاش  الت داول  ا   صادق بـــــــعد  احلاضرون    جمللسأعضاء  حممود على  البلدي  الد كتور  مع  إت فاقية 
       . ألعوان و موظ في البلدي ة الفحص الطّب  الد وري حول ) طبيب عام(  بسي س

VI(   شؤون المرأة و األسرة   لجنة    : 
     : تخصيص قطعة أرض لبناء مركز لمناهضة العنف ضد  المرأة   ❖

ف ــــــــ ّتصيص قطعة أرض لبناء مركز ملناهضة العن  على أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على  املعروض           
 ضد  املرأة. 

 رأي المكتب البلدي 
ه  ـــــــــمبدئي ا على إحداث مكتب لتوجي  البلدي احلاضرون  ملكتبأعضاء ا  وافق  بـــــــعد الت داول و الن قاش ،          

ة األرض ـــــــــــــــــ، إىل حي التثب ت من الوضعي ة العقاري ة لقطع  بصفة مؤق تةاملـــرأة املعن فة و إرشادها بدائرة البحر األزرق  



ز  ــــــــــــمرك  اءــــــــــإلجناز مشروع بن ن حيث ملكي تها للبلدي ةــــم 2م 150املوجودة مبــرسى األحواش و املقد ر مساحتها بـــــ  
املرأة ضد   العنف  على   . ملناهضة  املدينة  املرسى  دائرة  رئيسة  مستشارة   ، املهريي  عائشة  السي دة  وإعرتضت  هذا 

 مركز ملناهضة العنف ضد  املرأة مبدينة املرسى.  مشروع إجناز بنــــــــاء

 .   2022مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادي ة الث انية لسنة           
 
 

 

 قرار المجلس البلدي 
 

والنقاش،        التداول  البلدي    بعد  اجمللس  أعضاء  مقرتح  احلاضرون  وافق  مستشارة،  على  محزة  نبيلة  السيدة 
واألسرة    ةرئيس  املرأة  "    حولجلنة شؤون  لبناء مركز  فضاء توفري  والتوجيه  مل"  واإلحاطة  املرأة  العنف ضد  ناهضة 

واألطفال  اوإرشاد   يف  لنساء  هم  هشاشة  الذ ين  أن    ،وضعيات  و  العلم  "    مع  ب  "إسبانيادولة  توفري تعه دت 
 . اإلمكانيات املالية والفنية 

م العقاري سمن املثال التقسيمي للر  22القطعة عدد تسوية وضعية احلاضرون و قر ر أعضاء اجمللس البلدي        
  بنهج البحريات العظمى حي النصر املرسى   ةالكائن  م م  180( واليت  متسح  أرض بن شعبان)    61967عدد  

            . إلجناز املشروع 
 

(V   الفنون والث قـافة والت ربية والت عليم   لجنة  : 
 :       قب ة الهواء   (1

البلدي  املعروض املكتب  أعضاء  أنظار  "    على  اهلواءالن ظر يف وضعي ة  مهد د    قبة  أثري  " كمبىن 
 والذ ي يُعد  جزءا من اهلوي ة املعماري ة للمنطقة منذ تشييده. ابلس قوط 

 أي المكتب البلدي ر               
 

الن قاش   الت داول و  أفاد  بـــــــعد  البلدي ة تسعى جاهدة ابلت نسيق،  البلدي ة أن  وزارة   مع  السيد رئيس 
محاية  البيئة   الساحلي  وهتيئة    ووكالة  حل   الشريط  إجياد  يف  اإلسراع  إىل  املتدخ لة  األخرى  األطراف  ومجيع 

البلدي    ملكتبأعضاء اللنزاعات اإلدارية والقانونية هبدف احملافظة على هذا املعلم التارخيي والثقايف ، و أعلم  
الت نسيق    نياحلاضر  ّت   السي د  أن ه  منظ    دائمالندوب  املسفري  المع  لدى  التونسية  املت  مة  للجمهورية  حدة  األمم 

والث   والعلم  )للرتبية  لرتميم  (اليونسكوقافة  الكفيلة  احللول  اهلواء"  إلجياد  الغرض   قبة  يف  إت فاقية  توجد  "وأن ه 
للبلدي ة تعود  ال  املعلم  ملكي ة  أن   إبعتبار  اإلمضاء  تعه د    .بصدد  و   ، بتوفري هذا  البلدي ة  رئيس  السي د 

 ".  بة اهلواء قمعلم "  اإلعتمادات الال زمة لرتميم



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

 

الن قاش               و  الت داول  أفاد  بـــــــعد  اإلتصال  ،  ّت   أن ه  البلدي ة  رئيس  مشروع  بالسي د  إلعداد  البيئة  وزيرة 
إنتظار   يف  حول  ئإمضاإتفاقية  البلديةها  اهلواء"    تو يل  قبة   " معلم  يف  الت صرف  املقر   حق  التد خل   ووإخالء 

 ل  صورةى يف ــــــــــــة وتثقيلها على صاحب املبنــــــــاميم الضروري  رت  الوالقيام ابإلصالحات و  إن لزم األمراإلجباري 
 
 
ع تكليف م  ،يف الغرضنزاع قضائي  إبعتبار أن هناك  لوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية  إرجاع امللكية  يت م     

والتعليم   والرتبية  والثقافة  الفنون  جلنة  رئيسة   ، مستشارة  هللا  رزق  الزاوشي  روضة  مع إبالسيدة  التنسيق  عادة 
  ة  ــــــ ة والعلم والثقافــــحدة للرتبيــــاألمم املتدى منظمة  ــــة لـــــــــــللجمهورية التونسي  مـــــــــالدائاملندوب    السفري  د  ــــــــالسي

جلعله   يف املعلم  خرباء يف اجملال مع القيام ببعض التحويرات   رتميم وتوفريل ( إلجياد احللول الكفيلة لاليونسكو) 
 والشروع يف إعداد الدراسات الال زمة. ا ترفيهي    اسياحي   اثقافي  

 

 :      دار أحمد باي  (2
الت  البلدي وضعي    كتباملأعضاء    أنظار  على  املعروض             املعلم  " من   أمحد ابي"  دارارخيي واألثري  ة 
 زمة إلنقاذه وترميمه وإعادة أتهيله. اذ اإلجراءات الال  ث اإلسراع يف إّت  ــــحي

 

 أي المكتب البلدي ر                    
  "   ايـــــأمحد ب " دارالسي د رئيس البلدي ة أن  هناك جهود حثيثة لرتميم ، أفاد بـــــــعد الت داول و الن قاش           

   .و أن ه ّت  التوص ل مؤخ را إىل إعداد إت فاقية شراكة بي مالك العقار و البلدي ة يف الغرض
 

 .  2022مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادي ة الث انية لسنة            
 

 قرار المجلس البلدي 
 

الن قاش           الت داول و  البلدي احلاضرون على،  بـــــــعد  اهلدم   وافق أعضاء اجمللس  النظر يف ملف تراخيص 
 ءمع املعهد الوطن للرتاث إبعتبار أن هناك جزء مر خص فيه وجز   "  أمحد بـــــاي"  اخلاص ة بدار  والرتميم والبناء

توضيح    إىلراكة بي مالك العقار والبلدية هتدف  فاقية الش  إت    غري مر خص فيه حسب مثال التهيئة يف حي أن  
 لطرفي.ابي املسائل القانونية 



: عروض موسيقي ة يوم األحد  فن    الد ورة األولى لتظاهرة " المرسى تتنف س لإلعالم :   (3  "26  
         :   2022جوان  
تو لت السيدة روضة الزواشي رزق هللا مستشارة، رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم عرض فعاليات       

وذلك من الساعة العاشرة صباحا إىل حدود العاشرة ليال    2022جوان    26"يوم    املرسى تتنفس فنتظاهرة "  
املرك ب "  وقصر السعادة وأمام قبة اهلواء وأمام    القورابشوارع مدينة املرسى ومقهى الصفصاف واملقهى الثقايف "  

واة تالف هئلرقص مببادرة من إو امن بينها املوسيقى    وذلك بتقدمي عروض متنو عة للجمهور" ،  الزفريالت جاري "
ابملرسى على تنظيم    " اهليئة احمللية للهالل األمحر"وفرع    "دينة املرسىمصيانة  "بدعم من مجعية  و وعشاق املوسقىي  

 .  حفل ثقايف مبنطقة املرسى
 
      (VI    : لجنة الد يمقراطية الت شاركية و الحوكمة المفتوحة 
 :    إختيار تسمية للمجل ة البلدي ة   ❖

 " مشروع  تنفيذ  إطار  ل  COMUN 'CODEVيف  الت نمية  و  اإلت صال  قدرات  دعم  إىل  الر امي  دى  ـــــــــــــ" 
بي ابلت عاون  املنجز  و  البلدي ة  "  ـــــــــــــالل جان  منظ مة  و  اجلمعي اتية"  احلركة   " و  املرسى  بلدي ة  حيث  "  CIDEALن  و 

املزمع إصداره خالل    ) أحد مكو انت املشروع (يف إعداد العدد األو ل للمجل ة البلدي ة    " احلركة اجلمعي اتية"شرعت  
    .لدي ة املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إختيار تسمية للمجل ة البشهر جوان القادم ، و 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 قرار المجلس البلدي           
الفه        إميان  السيدة  واحلوكمـــــــــــــــــــمستش ري  ــــتو لت  التشاركية  الدميقراطية  رئيسة جلنة   ، املفتوحة  ـــارة  رئيسة    ،ة 

" الر امي إىل دعم    COMUN 'CODEVتنفيذ مشروع "عرض فحوى اجمللة البلدية  يف إطار  دائرة  سيدي داود   
ل والت نمية  اإلت صال  بيـــــــــــــقدرات  ابلت عاون  واملنجز  البلدي ة  الل جان  اجلمعي اتية"  ـــــــــــــدى  احلركة  و"  املرسى  بلدي ة  ن 

جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة  موافاة رئيسة علىاحلاضرون تفق أعضاء اجمللس البلدي إو " CIDEAL" ومنظ مة
 للمجلة املذكورة. املناسب عنوان ال ختيارإلساعة  48مبقرتحات يف عنوان اجمللة البلدية يف أجل أقصاه  املفتوحة

(VII    ة  ــــ هيئة العمراني  لجنة األشغال والت : 
 : UTm2  فة البناءات بالمنطقة المصن    توضيح علو   (1

ة )منطقة أبو نواس  الكائنة ابملنطقة السياحي  UTm2   املصنفةابملنطقة  يف إطار توضيح علو البناءات            
البلديكاهية مدير    ،   السيدة هاجر بوحديبة   عرضت،  سابقا(   احلاضرون   العمران على أنظار أعضاء اجمللس 
حسب مثال التهيئة  ملنطقة املذكورة أعاله  اب   أمتار  4  عن ابلنسبة للطريق عوضا  أمتار  6لسماح بعلو  اب  املوافقة



ابجلريدة الرمسية للجماعات احمللية   املنشور  2020ديسمرب    09بتاريخ    49ابلقرار عدد  العمرانية املصادق عليه  
 مشاريع سياحية متكاملة. ، وذلك ليتسىن  بعث 2020ديسمرب  18 بتاريخ  89/2020  عدد

مبثال التهيئة العمرانية السابق املصادق عليه ابألمر   UThهذا وجتدر اإلشارة إىل أن املنطقة كانت مصنفة           
   .( R+2 partielمرت ) 12واليت كانت تسمح بعلو  2005  ديسمرب  26بتاريخ   3399/2005عدد 
آنذاك وصادق اجمللس البلدي على اإلبقاء على وجه اخلطأ    UTm2  املنطقةتصنيف هذه  ّت   مع العلم وأن ه      

 . 2019ديسمرب  26بتاريخ ته عليها تبعا ملداول
 
 

 قرار المجلس البلدي 
 

 

الن قاش             الت داول و  البناءات ابملنطقة بـــــــعد  البلدي احلاضرون على تغيري علو  ،صادق أعضاء اجمللس 
عن  ابلنسبة للطريق عوضا   أمتار  6  الكائنة ابملنطقة السياحية )منطقة أبو نواس سابقا( بعلو   UTm2   صنفةامل
عدد    أمتار  4 ابلقرار  عليه  املصادق  العمرانية  التهيئة  مثال  املنشور و   2020ديسمرب    09  بتاريخ  49حسب 

عدد   احمللية  للجماعات  الرمسية  سياحية    2020ديسمرب    18بتاريخ    89/2020ابجلريدة  مشاريع  لبعث 
 .متكاملة

 
 : غيير في دراسات بناء ملعب حي بمنطقة البحر األزرق  ت  ال  (2

التحتية الرايضية ابملدينة  إطاريف              بناء عدد    تمت    ،   تدعيم البنية  مالعب أحياء بكل من   04برجمة 
، وّت  إجناز الدراسات الال زمة واملصادقة عليها بعد    الرميلة والبحر األزرق وقمرت القرية  حيّ الطابق و منطقة  

تو فر   لعدم  ونظرا   ، خمتلفة  وشبكات  طرقات  إختصاص  ومهندس  معماري  مهندس  من  تعيي كل  ّت   أن 
 " .  Béton Poreuxتفاق على إجناز هذه املالعب أبرضية من نوع "  اإلعتمادات الكافية ّت  اإل

لبناء عدد  إب  الرايضة الش باب و   و  الطفولة  رئيس جلنة  السيد  وحيث أفاد    مالعب   02ستعداد أحد اخلواص 
لفائدة  اخلاص    حسابه  على   هلما  املخص صة  اإلعتمادات  وابلتايل ميكن حتويل  الرميلة  الطابق وحي  من  بكل 

ا يسمح من حتسي نوعية التغطية الصناعية للمالعب وإقرتاح تغيري نوعية أرضية املالعب  املالعب األخرى ّم 
على اللعب  تضم نه من خصائص فنية تساعد  ت" ملا   Résine acrylique"إىل نوعية"  Béton Poreuxمن"  

 وسالمة الالعبي . 



البلدي إبداء الرأي خبصوص هذه التغيريات يف الدراسة ومدى  اجمللس    أعضاء  واملعروض على أنظار          
 املشروع .  وإنعكاساهتا على كلفة الدراسة 
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الن قاش            و  الت داول  احلاضرون  بـــــــعد  البلدي  اجمللس  أعضاء  عدد تغيري  على  ،صادق  بناء        دراسات 
من    02 بكل  و مالعب  هلما    حتويلوالرميلة    حيّ الطابق  املخص صة  أخرى    اإلعتمادات  مالعب  لفائدة 

املالعب أرضية  نوعية  وتغيري  للمالعب  الصناعية  التغطية  نوعية  "إىل   Béton Poreuxمن"    لتحسي 
 . اعد على اللعب وسالمة الالعبيس من خصائص فنية ته نتضم  ت " ملا     Résine acryliqueنوعية"

 
 

كملعب مبنطقة البحر األزرق    26/26كما صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على هتيئة حديقة تقسيم  
الفنية ومصاحل الشؤون    حي و العقارية  قاعة مالكمة مع دعوة اإلدارة  الوكالة  القانونية إىل تسوية الوضعية مع 

 للسكىن . 
 

 :   تعشيب ملعب كرة القدم بقمرت  (3
برجمة مشروع تعشيب ملعب كرة القدم بقمرت ابلعشب    تمت    ،   يف إطار تدعيم البنية التحتية الرايضية   

، ومبا أن املشروع احلايل يوجد على جزء من    أد  510اإلصطناعي إبعتمادات حمالة من اجمللس اجلهوي تقدر بــــ  
الغري وصادر بشأنه أحك العقاريةاعقار على ملك  الغري، ولتفادي اإلشكاليات  أنظار  ،    م لصاحل  املعروض على 

 ي على ملك البلدية واإلقتصار ــــــإعادة حتديد األرض الت  لس البلدي إبداء الرأي خبصوص أعضاء اجمل
 

لتايل األخذ بعي اإلعتبار ما ينجر  عنه من تغيري يف الدراسات على غرار إعادة تصريف تركيز امللعب هبا، وابعلى  
  ... مياه األمطار وبناء سور

 

 قرار المجلس البلدي 
 

على إعادة حتديد األرض اليت على صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون    ،بـــــــعد الت داول و الن قاش     
يف حدود امللك ملعب كرة القدم بقمرت واإلقتصار على تركيز امللعب  تعشيب  ملشروع  ة  ملك البلدية واملخص ص

 عادة تصريف مياه األمطار وبناء سور...  غرار إ ، مع األخذ بعي اإلعتبار التغيري يف الدراسات على البلدي
 

 

 : " رياضة للجميع  "ال غيير في دراسات بناء حجرات مالبس لمشروع  ت  ال  (4
 

   



برجمة إقتناء حجرات مالبس معدنية مسبقة الصنع ت  مت    ،" رايضة للجميع  " اليف نطاق إجناز مشروع           
تركيزها   الشبايب  يقع  ونظرا  ابملركب   ، من   لوجودابملرسى  املزيد  وإلضفاء   ، البلدي  املسبح  توسيع  مشروع 

املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إبداء الرأي   وتناسق مكو انته واملظهر اخلارجي له،  للمركبمالية  اجل
عادية بنفس املوقع أتخذ بعي اإلعتبار    ة يمعدنية إىل بنا  من بناية املربجمة مسبقا    البنايةعية  تغيري نو خبصوص  

 . يهمقصد تعيي مصم   املربمجمثال إرتكاز املشروع 
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حجرات املالبس   ة نوعي    على تغيريصادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون    ،بـــــــعد الت داول و الن قاش         
أتخذ بعي اإلعتبار مثال   بنفس املوقعة عادية  ية معدنية إىل بنايبنامن  املربجمة مسبقا  ملشروع" الرايضة للجميع"  

 . يهتعيي مصم مقصد إرتكاز املشروع املربمج 
  



 


