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بقصر البلدية جلسة اجمللس    احلادية عشرة صباحااعة  على الس    2022  أوت     19  اجلمعةإنعقدت يوم  
وحبضور السي دات والس ادة  ، رئيس البلدية،    املعز بوراوي  برائسة السيد  2022البلدي يف دورته اإلستثنائي ة لسنة  

 األساسي عددأعضاء اجمللس 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 2018لسنة   29

 .إستدعاء   الموضوع :       

،  يتشر ف السي د رئيس البلدي ة إبستدعائكم حلضور جلسة اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائية    وبعـــــــد  
بقصر  صباحا   (  11.00)    احلادية عشرةعلى الس اعة    2022  أوت   19  اجلمعةيوم  املزمع عقدها     2022لسنة  

  – لعدم إكتمال النصاب القانوين للحضور    2022أوت    16  الثالاثءلنفس الدورة ليوم    أتجيل وذلك    البلدية.
                                  .  -من جمل ة اجلماعات احمللي ة  220من الفصل  2تطبيقا ملقتضيات الفقرة 

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

 مستشارة ، رئيسة دائرة املرسى املدينة ،       عائشة املهيــــري السيدة -    

 رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة ،  مستشار، ،    السيد رؤوف الشن ويف           -   
 ، رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم ، مستشارة  السيدة روضة الزاوشي رزق هللا   -

     

ؤون اإلجتماعية  السيد سليم الزلطين -          والشـــــال وفاقدي الســـــند            مســـــتشـــــار، رئيس جلنة الشـــــ 
 وحاملي  اإلعاقة ، 

 ، رئيسة جلنة شؤون املرأة واألسرةمستشارة،         السيدة نبيلة محزة  -      



 مستشار ،         السيد حممد الت يجاين بوعزيز -
 مستشار،   السيد حممد نبيل صاحب الط ابع -
 
 
 مستشار.السيد خالد شيبوب               -

   

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

 مساعدة رئيس البلدية،           لطيفة التاجوري      السيدة -

 ، مساعدة رئيس البلدية  السيدة فرايل مسرية بوزيري      -
   ،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   
 السيد قيس النيقرو              مستشار، رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة ،          -

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

 ستشار، رئيس جلنة املساواة وتكافؤ الفرص بني اجلنسني ،م السيد فارس العي اشي -
مســتشــارة ، رئيســة جلنة الدميقراتية التشــاركية واحلوكمة املفتوحة ، رئيســة  اآلنسة إميان الفهري -       

 دائرة  سيدي داود ،  
 رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات والتعاون الال مركزي،   مستشارة ،   السيدة رمي احلشيشة  -    

           

 السيد حمم د الطيب املهريي      مستشار، مكلف بلجنة األشاال والتهيئة العمرانية ،  -
 السيد أمحد ريزا                  مستشار،    -
 السيدة سهام عز الد ين          مستشارة ،  -
 مستشار ،                الزهار السيد عياض -
 السيد سليم احملرزي               مستشار ،  -
 مستشار،      السيد أمين بن مسعود  -
 ،  مستشارة   اآلنسة راقية الاريب               -
 السيد أي وب بن احلاج           مستشار ،   -
 .  مستشارة      السيدة انئلة اهلمامي   -

 كما حضر اجللسة:   
 السيد الكاتب العام ،   •



 .  كتابة اجمللس •

 
 
 
 
 
 

 

 

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 

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

 
 
 

 

(I     : لجنة الّشؤون المالّية واإلقتصادّية ومتابعة التصّرف 
 .   ة تسويغ المقهى العالية بعنوان الوكالة الحرة المصادقة على نتيجة بتّ  (1
 . و " المضاّلت"  ندباد " " السّ   ي مطعم  مأوى سيارات تسويغ   (2
وم   ــــــ المنعقدة ي   2022انية لسنة  الثّـ العادّية  تعديل مداولة المجلس البلدي في دورته   (3

  ن كتور عصام العواضي طبيب شغل عوضا ع فـاقية مع الدّ حول إتّ   2022ماي    30  اإلثنين 
 .   كتور محمود بسيس الدّ 

توظيف مقـابل مالي إلسناد شارات ألصحاب الشّاحنات القـائمين بإلقـاء فواضل البناء أو ما   (4
    . بالمستودع البلدي    شابهها  

   II(    ة ــــ هيئة العمرانيّ األشغال والتّ لجنة    : 
 .   بناء ملعب حي بالطابق   ل إنجاز أشغا ❖

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

I  )   ومتابعة التصّرف :   لجنة الّشؤون المالّية واإلقتصادّية 
 

 :   ة تسويغ المقهى العالية بعنوان الوكالة الحرة المصادقة على نتيجة بتّ  (1
البلدي يف دورته             إثر مصادقة اجمللس  الثالاثء    2022لسنة    اإلستنثائيةعلى  يوم  أفريل   19املنعقدة 

  اإلفتتاحي على كراس شروط تسويغ املقهى العالية بعنوان الوكالة احلرة والذي مبقتضاه مت حتديد السعر    2022
  الثالاثء ( ، قامت البلدية إبعالن تلب العروض بتاريخ  أ.د 147السنوي بقيمة مائة وسبعة وأربعني ألف دينار )

القانونية املستوجبة، و   إستكمالبعد    2022جويلية    18 مت سحب كراس الشروط من قبل أربعة    اإلجراءات 
 مشاركني. 

  14نعقدت جلنة التبتيت املكونة مبقتضى القرار البلدي عدد  ، إ  2022أوت    09ء  لثالاثاوبتاريخ               
 لفتح الظرف الوحيد الوارد على مكتب الضبط املركزي يف اآلجال القانونية .  2020جانفي  03املؤرخ يف 

كان العرض املايل املقدم من قبل السيد نورالدين العمري ، صاحب العرض ،  ووفقا حملضر جلسة اللجنة املذكورة  
 ي للشروط املطلوبة. امللف اإلدار   إستيفاءوذلك بعد  ،    (أ.د  276مبائتني وستة وسبعني ألف دينار )الوحيد، يقدر  

من جملة   237وذلك عمال ابلفصل  ،  اجمللس البلدي نتيجة البتة املذكورة    أعضاء  واملعروض على أنظار           
اجلماعات احمللية الذي ينص على أنه" خيتص اجمللس البلدي بتصريف الشؤون البلدية والبت فيها، ويتعهد على 

 وجه اخلصوص مبا يلي: 
 ... التسويغ ..القرارات ذات الطابع املايل مبا فيها التفويت والتعويض و -
 . " شروط عقود الكراء اليت تتجاوز مدهتا سنتني -

 قرار المجلس البلدي                                      



صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون ابإلمجاع على العرض املايل املقدم من    بعد التداول والنقاش ،
املقهى العالية بعنوان    لتسويغ  ( أ.د  276مائتني وستة وسبعني ألف دينار )ترف السيد نورالدين العمري  مبلغ قدره  

 .امللف اإلداري للشروط املطلوبة إستيفاء وذلك بعد ،  وكالة حرة
عقد التسويغ تبقا تكليف حمامي البلدية بتحرير    لرئيس اجمللس  احلاضرون  فو ض أعضاء اجمللس البلديو  

 للتشريع اجلاري به العمل يف املادة التجارية ووفقا لفصول كراس الشروط املصادق عليها. 
 
 
 
 
 
 

 
 : و "المضاّلت"  ندباد " " السّ   ي طعم م  ارات  مأوى سيّـ تسويغ   (2

وتبعا لتمس ك أحد أتراف النزاع    "السندابد    "  تبعا للنزاع اإلستحقاقي الذ ي تواصل خبصوص مطعم
ة يف أكثر من مناسبة  ايل املأوى اخلاص به ، وحيث عاينت البلدية واملصاحل األمني  إبستحقاقه التصرف يف احملل وابلت  

"  إستاالله وإقتطاع   الربج األبيض د صاحب نزل "  غرس من إستاالل املأوى وتعم    د علي  حمم    السي دعدم إمكانية  
 تذاكر وقوف يف الارض . 

غم من املساعي الصلحية اليت حاول ة ابلر  وحيث تطو ر النزاع بينهما إىل مستوى التصادم أمام املصاحل األمني  
 اإلستاالل .  عليهلسيد معتمد املرسى إال  أن ه إستحال إجراءها ا

 

للمطلب الذ ي تقد م به املستال  احلايل السي د حمم د علي  غرس و الذ ي تنازل فيه عن إستاالل    تبعاو  
،  و حيث أصبح املأوى املذكور شاغرا حالي ا دون مستال    ،  املأوى أمام إستحالة العملي ة و األضرار املادي ة اليت  حلقته 

البلدي املوافقة على   الظـــــاإلعالن عن بتة عمومية عاملعروض على أنظار أعضاء اجمللس  روف املالقة  ــــــــن تريق 
إىل   2022سبتمرب    01   نـــــة واحدة مــــــملد ة سن  و " املضال ت""  السندابد"    يمطعمإلستاالل مأوى سيارات  

 .  أد  30بسعر إفتتاحي قدره  2023أوت  31غاية 
 قرار المجلس البلدي  

 

جديدة  على اإلعالن عن بتة عمومية    ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون   بعد التداول والنقاش          
  01 ملد ة سنة واحدة منو " املضال ت"  "    السندابد"    يسيارات مطعممأوى    تسويغعن تريق الظروف املالقة ل

، على أن تتم  املوافقة يف ما بعد على   أد  30بسعر إفتتاحي قدره    2023أوت    31إىل غاية    2022سبتمرب  



خالهلا املعين   مطلب إسرتجاع مبلغ الل زمة الص ادر عن السي د حمم د علي  غرس بعد إقتطاع الفرتة الفعلي ة اليت  إستال  
 ابألمر املأوى.   

وم   ــــــــ دة ي ــــــــــــــــــــ المنعق   2022انية لسنة  الثّـ العادّية  تعديل مداولة المجلس البلدي في دورته    (  3
  ن كتور عصام العواضي طبيب شغل عوضا ع فـاقية مع الدّ حول إتّ   2022ماي    30  ن ــــــــــــ اإلثني 
 :    كتور محمود بسيس الدّ 

املعروض على أنظار اجمللس البلدي املوافقة على تعديل مداولة اجمللس البلدي يف دورته الثانية     
إتفاقية مع الدكتور عصام العواضي تبيب شال   حول  2022ماي    30اإلثنني    املنعقدة يوم    2022لسنة  

 . عوضا على الدكتور حممود بسيس

 قرار المجلس البلدي 
 

على تعديل مداولة اجمللس البلدي يف دورته  احلاضرون  بعد التداول والنقاش، صادق أعضاء اجمللس البلدي          
إتفاقية مع الدكتور عصام العواضي تبيب شال    إببرام  2022ماي    30املنعقدة يوم اإلثنني    2022الثانية لسنة  

 . الدكتور حممود بسيس نعوضا ع

 

 

 



 


