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بقصر البلدية  الثّانية و الّنصف بعد الزوالعلى الساعة  2019 سبتمرب 19 ميساخلإنعقدت يوم 
 ، رئيس محمد سليم المحرزي برئاسة السيد 2019يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة  البلدي اجمللسجلسة 
 يهمكتابية إل  اآليت ذكرهم ، بعد توجيه إستدعاءات البلدي لساجملوالسادة أعضاء  اتوحبضور السيد،  البلدية

املتعّلق مبجلة اجلماعات  2018ماي  09 املـؤرخ يف 2018لسنة  29 األساسي عددتطبيقا ملا يقتضيه القانون 
 ايل :التّ  ووفقا للنصّ  ،ة ــــــــــــــــــــاحمللي

 . إستدعاء  الموضوع :     

يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة  البلديلس ، أتشرف بإستدعائكم حلضور جلسة اجمل دوبعـــــــ
( بقصر 14.30)الثانية و الّنصف بعد الزوال على الساعة  2019 سبتمرب 19 اخلميسيوم ل 2019
 . البلدية

 

 السيدة نبيلة محــــــــــــــــــــزة -

        عياض الزهار  السيد -

 رمي احلشيشةالسيدة  -
 

 
           السّيد حممد ضياف الّدريدي -
 السيد حممد شراد  -

 قيس النيقروالسّيد  -

        السيد رؤوف الشنويف     -   

 املساعدة األوىل لرئيس البلدية ،
 ، رئيس جلنة رخص البناء ،رئيس البلدية مساعد    -

والتعاون  ، رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات مستشارة
 ،رئيسة دائرة املرسى املدينة  ، زيـــالالّمرك

 مستشار ، رئيس دائرة قمرت ،   -

 ، مستشار، رئيس دائرة املرسى الرياض

 مستشار ، رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة ،
 والرياضة ، الشباب ، رئيس جلنة الطفولة  البلدية رئيس مساعد 

   
    

  السندمستشار ، رئيس جلنة الشؤون اإلجتماعّية والشغل وفاقدي    السيد سليم الزلطين            - -
 وحاملي اإلعاقة ،       -



 مستشارة ، رئيسة جلنة اإلعالم والتواصل والتقييم ،                 السيدة مىن املطهري -
-  

-                                        

 ، ، رئيس جلنة األشغال والتهيئة العمرانية مستشار                   بوراويالسيد املعز  -
 

 مستشارة ، رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم ،      السيدة روضة الزاوشي رزق اهلل -

 ،، رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة املفتوحة  مستشارة                 اآلنسة إميان الفهري -
 اآلنسة مىن خالص                  مستشارة ، -

 مستشار ،         السّيد حممد التيجاين بوعزيز -

 ، ةمستشار          اآلنسة راقية الغريب          -

 السيد أمين بن مسعود              مستشار ، -

 مستشار ،  السيد أيوب بن احلاج             -

 مستشارة ،    السيدة هاجر مطري              -

 مستشارة ،  السيدة فريال مسرية بوزيري         -

 مستشارة .  السيدة سهام عز الّدين           -
              

 :و تغّيب بعذر     
 ، دائرة البحر األزرق مستشارة ، رئيسة                  اآلنسة زهور قريرة -

 مستشارة ، رئيسة جلنة شؤون املرأة و األسرة ،              السيدة عائشة املهريي -

 مستشار ، رئيس جلنة الشؤون املالية و اإلقتصاديّة و متابعة التصّرف،                    السيد إلياس كشك -

 ساواة و تكافؤ الفرص بني اجلنسني ،السيد فارس العّياشي              مستشار ، رئيس جلنة امل -
 

 مستشارة ،   السيدة لطيفة الّتاجوري         -

 السيد خالد شيبوب             مستشار ،  -

    السيد حممد الطيب املهريي       مستشار ، -

 مستشار ،   السيد حممد نبيل صاحب الطّابع   -

          مستشار . السيد أمحد ريزا                   -
 

 
 

 البلدي:  لس جلسة اجمل حضركما 

 ،السيد الكاتب العام للبلديّة  -

 السّيدة القابض البلدي ، -

 أعوان اإلدارة البلديّة ، -

 املواطنون . -
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



حممد سليم اليت إفتتحها السيد   2019اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة إنعقدت جلسة             
رة اإلداالقابض البلدي و و البلدي  لساجملُمـــــــــــــــــــرحّبا جبميع احلاضرين مـــــــــــن أعضــــــــــــاء ، لبلدية ا رئيساحملرزي ، 

 .و املواطنني البلديّة

مذّكرا بأنّه  –إستعراض املسائل املعروضة جبدول أعمال اجللسة  البلدية السيد رئيس إثر ذلك ، توىّل          
 تاا السيدــــــداعي– 2019سبتمرب  09مّتت إضافة مواضيع أخرى جلدول أعمال املكتب البلدي ليوم اإلثنني 

 :داول فيها للتّ  البلديلس اجملو السادة أعضاء 
 
 

I)  لجنة الشؤون المالّية و اإلقتصادّية و متابعة التصّرف: 
 

 األول ، تحويل إعتمادات ُمرّخص فيها داخل العنوان( 1
 .تسوية وضعّية األكشاك بالملك العمومي البلدي ( 2 

 
 

II)  : لجنة اإلعالم و الّتواصل و الّتقييم 

  شعار البلديّة شروط إستعمال. 
 

 

III)  الّطفولة و الّشباب و الّرياضة  لجنة:   
 . تركيز تمثال النّحات الّتونسي العالمي الّصحبي الّشتيوي بالمرسى الشاطئ 

IV)  الّنظافة و الصّحة و البيئة  لجنة: 

 . إحداث وكالة للخدمات البيئّية بين البلديّات 
V)  الّديمقراطية الّتشاركية و الحوكمة المفتوحة  لجنة:  

 

ق تعلّ الم 2019ماي  6خ في مؤرّ ال 2019لسنة  401حكومي عــدد المر تطبيق مقتضيات األ( 1
 30ها بالفصل ــــــــــــــــشاركية المنصوص علييمقراطية التّ بضبط شروط وإجراءات إعمال آليات الدّ 

آراء وتساؤالت  نات المجتمع المدني وسجلّ مكوّ  مسك سجلّ  : ةة الجماعات المحليّ من مجلّ 
 ، 3: الفصل  نات المجتمع المدنيالمتساكنين ومكوّ 

 تعزيزها ، ة ولطة المحليّ ة "البوصلة " لدعم السّ مشروع إتّفاقية شراكة مع جمعيّ ( 2
 . ( إحداث منّصة رقمّية للّديمقراطية الّتشاركّية 3

VI) الّشؤون اإلجتماعّية و الّشغل و فاقدي الّسند و حاملي اإلعاقة  لجنة: 

 الكهرباء و الماء الّصالح للّشراب للبنايات غير  تيإسناد البلديّة لرخص الّربط بشبك
 .ة ــــالمتحّصلة على تراخيص بناء من قبل البلديّ 

VII)  : مختلفات 
 

 ، وزنامة مواعيد إبرام عقود الزواجتعديل معلوم كراء قاعة األفراح بقصر السعادة و تغيير ر ( 1
 . تسمية األنهج إحداث لجنة( 2 

 



 :  لداخل العنوان األوّ   اص فيهمرخّ   اتتحويل إعتماد (1

ة لألعوان القارين وغري القارين وذلك تبعا للزيادات يف األجور يف الوظيفة العمومية  تطبيقا  لألمر احلكومي إعتمادات لتكملة صرف املنح اجلمليّ إرتأت البلدية إجراء حتويل        
 ، 2019أفريل  30املؤرخ يف  2019لسنة  37والزيادات يف  املسامهات املستوجبة بعنوان التقاعد تطبيقا للقانون عدد  2019مارس  5املؤرخ يف  2019لسنة  209عدد 

 و املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على حتويل هذه اإلعتمادات داخل العنوان األّول طبقا للجدول الّتايل :  

 فصل/ال

 الفقرة /

 ف.ف  

 اإلعتمادات النهائية النقص الزيادة مةالمبالغ المرسّ  بيان النفقة

01101 

0002/000 

 األعوان القـارينتأجير  

 المنح الخصوصية القـارة

3.459.552.000 118.249.000 ------ 3.577.801.000 

01101 

0003 

000 

 118.687.000 ------ 7.967.000 110.720.000 المنح المرتبطة بالوظيفة

 

 

 



01101 

0013 

000 

 46.088.000 ------ 2.938.000 43.150.000 المنح العائلية

01101 

0014 

000 

المساهمات المحمولة على  
 المشغل

1.081.350.000 6.425.000 ------ 1.087.775.000 

01102 

0002 

000 

األعوان المتعاقدون  
 والعاملون بالحصة

269.500.000 9.702.000 ------ 279.202.000 

01102 

0007 

000 

المساهمات المحمولة على  
 المشغل

41.000.000 3.930.000 ------ 44.930.000 

 300.789.000 149.211.000  450.000.000 نفقـات غير موزعة 04401

 5.455.272.000 149.211.000 149.211.000 5.455.272.000 المجمــــوع

                                                                               

  



 رأي المكتب البلدي
وذلك تبعا ، ين ين وغري القارّ ة لألعوان القارّ لتكملة صرف املنح اجلمليّ حتويل إعتمادات داخل العنوان األّول الّتداول ، وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على عد ـــــــب    

الزيادات يف  املسامهات املستوجبة بعنوان التقاعد تطبيقا و  2019مارس  5املؤرخ يف  2019لسنة  209للزيادات يف األجور يف الوظيفة العمومية  تطبيقا  لألمر احلكومي عدد 
 طبقا للجدول الّتايل :   2019أفريل  30املؤرخ يف  2019لسنة  37للقانون عدد 

 فصل/ال

 الفقرة /

 ف.ف  

 اإلعتمادات النهائية النقص الزيادة مةالمبالغ المرسّ  بيان النفقة

01101 

0002/000 

 

 تأجير األعوان القـارين

 الخصوصية القـارة  المنح

3.459.552.000 118.249.000 ------ 3.577.801.000 

01101 

0003 

000 

 118.687.000 ------ 7.967.000 110.720.000 المنح المرتبطة بالوظيفة

 

 



01101 

0013 

000 

 46.088.000 ------ 2.938.000 43.150.000 المنح العائلية

01101 

0014 

000 

المساهمات المحمولة على  
 المشغل

1.081.350.000 6.425.000 ------ 1.087.775.000 

01102 

0002 

000 

األعوان المتعاقدون  
 والعاملون بالحصة

269.500.000 9.702.000 ------ 279.202.000 

01102 

0007 

000 

المساهمات المحمولة على  
 المشغل

41.000.000 3.930.000 ------ 44.930.000 

 300.789.000 149.211.000  450.000.000 نفقـات غير موزعة 04401

 5.455.272.000 149.211.000 149.211.000 5.455.272.000 المجمــــوع

 

 



 

 

 قرار المجلس البلدي    
وذلك تبعا  ، ينين وغري القارّ لألعوان القارّ ة لتكملة صرف املنح اجلمليّ حتويل إعتمادات داخل العنوان األّول الّتداول ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على عد ـــــــب      

والزيادات يف  املسامهات املستوجبة بعنوان التقاعد تطبيقا  2019مارس  5املؤرخ يف  2019لسنة  209للزيادات يف األجور يف الوظيفة العمومية  تطبيقا  لألمر احلكومي عدد 
 لجدول الّتايل :  طبقا ل 2019أفريل  30املؤرخ يف  2019لسنة  37للقانون عدد 

 فصل/ال

 الفقرة /

 ف.ف  

 اإلعتمادات النهائية النقص الزيادة مةالمبالغ المرسّ  بيان النفقة

01101 

0002/000 

 تأجير األعوان القـارين

 المنح الخصوصية القـارة

3.459.552.000 118.249.000 ------ 3.577.801.000 

01101 

0003 

000 

 118.687.000 ------ 7.967.000 110.720.000 المنح المرتبطة بالوظيفة

 

 



01101 

0013 

000 

 46.088.000 ------ 2.938.000 43.150.000 المنح العائلية

01101 

0014 

000 

المساهمات المحمولة على  
 المشغل

1.081.350.000 6.425.000 ------ 1.087.775.000 

01102 

0002 

000 

األعوان المتعاقدون  
 والعاملون بالحصة

269.500.000 9.702.000 ------ 279.202.000 

01102 

0007 

000 

المساهمات المحمولة على  
 المشغل

41.000.000 3.930.000 ------ 44.930.000 

 300.789.000 149.211.000  450.000.000 نفقـات غير موزعة 04401

 5.455.272.000 149.211.000 149.211.000 5.455.272.000 المجمــــوع

 



 
 : ة األكشاك بالملك العمومي البلديتسوية وضعيّ  (2
 

دة يـــــــــــوم ـــــــــــــاملنعق 2019ه العاديّة الثّانية لسنة ـــــــــــــــــــــيف دورتلدي ـــــــــــــــعا ملداولة اجمللس البـــــــــــتب        
خالل  متّ تركيزها أكشاك بامللك العمومي البلدي 04وضعّية عدد بتسوية املتعلقة و  2019جويلية  04

تراخيص اإلشغال الوقيت للملك العمومي  أصحاهبا إسناد يتسىّن وحىت وما بعدها ،  2011سنة 
 : حتديد ما يلي أعضاء املكتب البلدي املعروض على أنظار، البلدي 

 ، ستغالهلااملرّخص يف إ املساحة -   
 ، فاملعلوم املوظّ  -   
   . ستغاللة اإلمدّ  -   

 رأي المكتب البلدي

 04وضعّية عدد قّرر أعضاء املكتب البلدي احلاضرون يف خصوص تسوية بعد الّتداول و الّنقاش ، 
 أصحاهبا إسناد يتسىّن وحىت وما بعدها ،  2011خالل سنة  مّت تركيزها أكشاك بامللك العمومي البلدي

 اآليت : تراخيص اإلشغال الوقيت للملك العمومي البلدي

  : إلزام أصحاب هذه األكشاك بـــــــــــــ 

 غيرها، دونإستغالل املساحة املستغّلة حالّيا  -     

 عدم عرض املنتوجات و البضائع خارج املساحة املرّخص فيها . -

  : مرتني يتّم يف آخرها حتيني الوضعّية اإلجتماعّية سنة قابلة للتجديدصلوحّية الرّتخيص  . 

  تويّل جلنة الّشؤون املالّية و اإلقتصاديّة و متابعة التصّرف ضبط املعلوم الّذي سيتّم توظيفه
 مقابل تركيز هذه األكشاك و عرضه على اجمللس البلدي يف دورة الحقة . 

يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة مع عرض املوضوع على أنظار أعضاء اجمللس البلدي     
2019   . 

 البلدي  قرار المجلس

 04وضعّية عدد البلدي احلاضرون يف خصوص تسوية  اجمللسقّرر أعضاء بعد الّتداول و الّنقاش ، 
 أصحاهبا إسناد يتسىّن وحىت وما بعدها ،  2011خالل سنة  مّت تركيزها أكشاك بامللك العمومي البلدي

 اآليت : تراخيص اإلشغال الوقيت للملك العمومي البلدي



  : إلزام أصحاب هذه األكشاك بـــــــــــــ 

 ،للكشك  أقصىم كحّد 3م /  3مساحة  إعتماد -     

 ضائع خارج املساحة املرّخص فيها ،عدم عرض املنتوجات و الب -

 عدم كراء الّرخصة .  -

  : مرتني يتّم يف آخرها حتيني الوضعّية اإلجتماعّية.   سنة قابلة للتجديدصلوحّية الرّتخيص 

  تويّل جلنة الّشؤون املالّية و اإلقتصاديّة و متابعة التصّرف ضبط املعلوم الّذي سيتّم توظيفه
 مقابل تركيز هذه األكشاك و عرضه على اجمللس البلدي يف دورة الحقة . 

 

II)  لجنة اإلعالم و الّتواصل و الّتقييم : 

   شعار البلديّة  شروط إستعمال: 
 

تقدمي حمتوى ، مستشارة ، رئيسة جلنة اإلعالم و الّتواصل و الّتقييم  منى المطهري ةالسّيد توّلت    
، مّث أعلمت اجلميع بأنّه باإلطار القانوين لإلّتصال الوثائق املوّزعة على أعضاء املكتب البلدي و املتعّلقة 

مّت إعداد دليل يُوّضح الّسياسة املعتمدة يف اإلّتصال اخلاّص مبدينة املرسى مبا فيها صور و آلّيات و شروط 
يقع إبرامها مع كّل  –، كما مّت إعداد منوذج إتّفاقّية عموما إستعمال شعار البلديّة الّذي مُيّثل شعار املدينة 

و اهلياكل الرّاغبة يف تنظيم تظاهرة أو غريها من األنشطة داخل املنطقة البلديّة اجلمعّيات و املنّظمات 
تُبنّي يف  -بالّتعاون و الّشراكة مع البلديّة  و اليّت تتطّلب إستعمال شعار البلديّة يف الالّفتات و الّدعوات 

  الغرض . الواجب إيداعه يف طلبامل أحد فصوهلا شروط إستعمال الّشعار و مرفوقة  بنموذج

 رأي المكتب البلدي

ة خاّصة مبدينة املرسى بلدي احلاضرون وضع سياسة إّتصاليإستحسن أعضاء املكتب البعد الّنقاش ، 
 و تنظيم عملّية إستعمال شعار البلديّة .

 . 2019مع عرض املوضوع على أنظار أعضاء اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة    

  



 

 البلدي  المجلس  مداوالت

، مستشارة ، رئيسة جلنة اإلعالم و الّتواصل و الّتقييم تقدمي حمتوى  منى المطهري ةالسّيد توّلت    
الوثائق املوّزعة على أعضاء املكتب البلدي و املتعّلقة باإلطار القانوين لإلّتصال ، مّث أعلمت اجلميع 

 ا صـــور و آليّات ــــاإلّتصال اخلاّص مبدينة املرسى مبا فيه بأنّه مّت إعداد دليل يُوّضح الّسياسة املعتمدة يف
يقع  -و شروط إستعمال شعار البلديّة الّذي مُيّثل شعار املدينة عموما ، كما مّت إعداد منوذج إتّفاقّية 

 إبرامها مع كّل اجلمعّيات و املنّظمات و اهلياكل الرّاغبة يف تنظيم تظاهرة أو غريها من األنشطة داخل
املنطقة البلديّة بالّتعاون و الّشراكة مــــــــــع البلديّة  و اليّت تتطّلب إستعمال شعار البلديّــــــــــة يف الالّفتات 

تُبنّي يف أحد فصوهلا شروط إستعمال الّشعار و مرفوقة  بنموذج املطلب الواجب إيداعه  -و الّدعوات 
ي احلاضرون وضع سياسة إّتصالية خاّصة مبدينة املرسى ، و قد إستحسن أعضاء اجمللس البلد يف الغرض

 و تنظيم عملّية إستعمال شعار البلديّة .
 تقّدم 

 

III)  الّطفولة و الّشباب و الّرياضة  لجنة:   
   اطئ :بالمرسى الشّ تركيز تمثال النّحات الّتونسي العالمي الّصحبي الّشتيوي 

 
، مساعد رئيس البلديّة ، رئيس جلنة الطّفولة و الّشباب و الرّياضة  رؤوف الشّنوفي دتوىّل السيّ    
بأّن النّحات الّتونسي العاملي الّصحيب الّشتيوي قام بإجناز أعضاء املكتب البلدي احلاضرين عالم إ

باملغرب كهديّة ملدينة املرسى سيقع  ( م2,30، الّطول :  كغ  250متثال يف شكل "مجل" ) الوزن: 
ملّدة تركيزه باملرسى الّشاطئ ) أمام املرّكب الّتجاري " الّزفري" ( حال وصوله عرب املالحة البحرية 

 أّن مكان الرّتكيز قابل للّتغيري.، علما و ثالثة أشهر 
 

 البلديقرار المجلس  
 

، مستشار ، رئيس جلنة األشغال و الّتهيئة  المعز بوراوييف هذا اإلطار ، أفاد السّيد          
هو من املهدى ملدينة املرسى و أّن ضبط مكان تركيزه مثال تّ السألة ليس له علم  مب  هالعمرانّية أنّ 

النّحات الّتونسي العاملي ، و عليه فإنّه سيتّم عقد جلسة مع  مشموالت الّلجنة الرّاجعة له بالّنظر
 .و حتديده عند وصول الّتمثال إىل تونس قصد الّنظر يف مكان تركيزه  الّصحيب الّشتيوي



 
IV)  الّنظافة و الصّحة و البيئة  لجنة: 

   للخدمات البيئيّة بين البلديـّات :إحداث وكالة 
        

أعضاء إعالم  الّنظافة و الصّحة و البيئة ، رئيس جلنة  مستشار،  قّيس الّنيقروتوىّل السّيد 
بعدها من جمّلة اجلماعات  و ما 281بأنّه تطبيقا ملقتضيات الفصول  البلدي احلاضريناجمللس 

" فإّن بلديّات املرسى ،  في الّتعاون بين البلديّات"  حتت عنوان احمللّية الواردة ضمن القسم الّتاسع
سيدي بوسعيد و قرطاج بصدد دراسة مشروع إحداث وكالة للتصّرف يف اخلدمات البيئّية بالّتعاون 

حبيث  جماالت تدّخلهامع برنامج األمم املّتحدة اإلمنائي ، علما و أّن هذه الوكالة ميكنها توسيع 
 ر العمومي ، املثال املروري ... ، التّنوي على غرارشرتكة عموما املتشمل اخلدمات احلضريّة 

 و املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املوافقة املبدئّية إلجناز هذا املشروع .   
 البلديقرار المجلس  

 

وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون مبدئيّا على مشروع إحداث وكالة بعد الّتداول و الّنقاش ،             
برنامج األمم املّتحدة للتصّرف يف اخلدمات البيئّية بني بلديّات املرسى ، سيدي بوسعيد و قرطاج بالّتعاون مع 

مبواصلة العمل  الّنظافة و الصّحة و البيئة ، رئيس جلنة  مستشار،  قّيس الّنيقرواإلمنائي ، و تكليف السّيد 
 . 2019على امللّف و تقدمي الوثائق القانونّية الاّلزمة قبل ُموّّف شهر أكتوبر 

V)  الّديمقراطية الّتشاركية و الحوكمة المفتوحة  لجنة:  
 

ق  تعلّ الم  2019ماي   6خ في  مؤرّ ال  2019لسنة   401حكومي عــدد  المر  تطبيق مقتضيات األ (1
ة  من مجلّ  30ة المنصوص عليها بالفصل  يمقراطية التشاركيّ ات الدّ بضبط شروط وإجراءات إعمال آليّـ 

آراء وتساؤالت المتساكنين    نات المجتمع المدني وسجلّ مكوّ   مسك سجلّ  : ةالجماعات المحليّ 
 : 3: الفصل    نات المجتمع المدنيومكوّ 

خ ؤرّ ــــــامل 2019لسنة  401عــدد األمر احلكومي من  3لفصل تطبيقا لتوىّل السّيد الكاتب العام بيان أنّه    
ا ـــــة املنصوص عليهميقراطية التشاركيّ ات الدّ ط شروط وإجراءات إعمال آليّ ـــــــــق بضبـــــــتعلّ امل 2019 ماي 6 يف

 لّ ـــــــدث اجلماعة احمللية مكتبا ملسك سجحتُ " على أنّه :الّذي ينّص  ةــــــة اجلماعات احملليّ من جملّ  30بالفصل 
نات اجملتمع املدين واإلجابات عنها آراء وتساؤالت املتساكنني ومكوّ  دين وسجلّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنات اجملتمع املمكوّ 

ا ــهـــــــهها ملتساكنيوجّ عوات اليت تُ ه باملراسالت والدّ ـــــــر عنوانــــع ذكـــــــــــــكان تواجده مـــحة ملــــــــــوتضع إشارة واض
دين ــــــــــــــــنات اجملتمع املمكوّ  ملسك سجلّ إحداث مكتب  سيتمّ ،  ". لة لديهانات اجملتمع املدين املسجّ ومكوّ 



ادة ــــــــــــــــبقصر الّسع هاـي واإلجابات عنـــــــع املدنـــــنات اجملتماؤالت املتساكنني ومكوّ ـــــــــــــــــــــــــــآراء وتس لّ ــــــــــــــوسج
ره للعموم جبميع الوسائل املتاحة ، ــــن ينوبـــــــــــــــه و نشــــــو سيتّم إعداد قرار بلدي حول تعيني رئيس املكتب وم

ي ـــــحول الّنظام األساس م ملفّ ــــد مطالبتها بتقديــــــع املدين قصمع نشر إعالم للجمعّيات و مكّونات اجملتم
دة ـــــــــو من مثّ مسك املكتب لقاع و نسخة من الرّائد الّرمسي املتضّمن نشر تكويـــــــن اجلمعّية اّص هبا ــــــــــــــاخل

 حول خمتلف اجلمعيّات و مكّونات اجملتمع املدين . بيانات

 :  لطة المحلية و تعزيزهاة "البوصلة " لدعم السّ مشروع إتّفـاقية شراكة مع جمعيّ  (2
وفقا املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املوافقة على إبرام إتّفاقّية شراكة مع مجعّية " البوصلة "   

 للمشروع املصاحب و املتمّثل موضوعها يف :
 ،جعل املسار الّتقريري أكثر شفافّية *

 ، ةيف مهامهم خالل املّدة الّنيابي *مساندة أعضاء اجمللس البلدي
املعلومات و املعطيات و البيانات املّتصلة بالقرارات البلديّة لفائدة مواطين و متساكين املنطقة *حتسني نشر 

 ، البلديّة
 ،و جمّلة اجلماعات احمللّية  2014*دعم الّسلطة احمللّية و اإلدارة احلرّة للبلدية كما مّت ضبطه ضمن دستور 

 قراطية الّتشاركية و دور اجملتمع املدين .إضافة لإلطار القانوين للّنفاذ إىل املعلومة و الّدمي
 قرار المجلس البلدي    

 
 ة ــــــإبرام إتّفاقّية شراكة مع مجعيّ ، وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على  عد الّتداول و الّنقاشـــــب    

 وفقا للمشروع املصاحب و املتمّثل موضوعها يف :" البوصلة " 
 ،جعل املسار الّتقريري أكثر شفافّية *

 ، *مساندة أعضاء اجمللس البلدي يف مهامهم خالل املّدة الّنيابّية
*حتسني نشر املعلومات و املعطيات و البيانات املّتصلة بالقرارات البلديّة لفائدة مواطين و متساكين املنطقة 

 ، البلديّة
، ة ـــــــــو جمّلة اجلماعات احملليّ  2014دية كما مّت ضبطه ضمن دستور *دعم الّسلطة احمللّية و اإلدارة احلرّة للبل

 إضافة لإلطار القانوين للّنفاذ إىل املعلومة و الّدميقراطية الّتشاركية و دور اجملتمع املدين .
 
 



 
 : ة  ـــــإحداث منّصة رقميّة للّديمقراطية الّتشاركيّ   (3

 لغاية أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون أنّه سيتّم إحداث منّصة رقمّية للّدميقراطية الّتشاركية مّت إعالم      
 و إثراء املقرتحات الّصادرة عنهم وكذلك املشاريـــــع ة و دعمها ـــل مشاركة مواطين املنطقة البلديّ ــــــــــــــــــــــــــــفعيت  

 ريطة كأداة لتصّور املقرتحات و متّكن من تبادل اآلراء حول املشاريع البلديّة ، هذا و تعرض هذه املنّصة خ
 ريهاــو املقرتحات املتعّلقة بعدد معنّي من املواضيع على غرار شبكة الّتنوير العمومي ، املناطق اخلضراء و غ

 ة ــذه املنّصة الرّقميـــــــــــــــــــــــــــــو متّكن أيضا من إيداع خمتلف شكاوى املواطنني ، علما و أنّه ميكن إستعمال ه 
 مــــسط حاجيّاهتــــــمن طرف مواطين املنطقة البلديّة بكامل احلريّة و الشفافّية لتقدمي إقرتاحاهتم و باخلريطّية 

 مهما كانت أصنافها . 
VI)  الّشؤون اإلجتماعّية و الّشغل و فاقدي الّسند و حاملي اإلعاقة  لجنة:  

 الكهرباء و الماء الّصالح للّشراب للبنايات    تيإسناد البلدّية لرخص الرّبط بشبك
 :ة  ــــغير المتحّصلة على تراخيص بناء من قبل البلديّ 

 
البلديّة إسناد رخص  البلدي إبداء الرّأي يف خصوص تويّل  اجمللساملعروض على أنظار أعضاء        

 الكهرباء و املاء الّصاحل للّشراب للبنايات غري املتحّصلة على تراخيص بناء يف الغرض . يتالرّبط بشبك
 قرار المجلس  البلدي 

عد الّتداول و الّنقاش ، قّرر أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون باألغلبّية إبقاء العمل مبقتضيات ـــــــــب   
اء و املاء ــــــــــــــالكهرب يتالرّبط بشبكوايل إسناد تراخيص المنشور السّيد وزير الّداخلّية املتعّلق بتويّل السّيد 

عن طريق الّلجان احمللّية حتت بناء يف الغرض  الّصاحل للّشراب للبنايات غري املتحّصلة على تراخيص
سى ة املر ــــــــــــــــة على مثــــــــــال الّتهيئة العمرانّية ملدينإىل حني املصادقة الّنهائي املكانإشراف السّيد معتمد 

اإلجتماعّية رئيس جلنة الشؤون ،  سليم الزلطني ومتّثل رأي السّيد  و دخوله حّيز الّتنفيذ ، هذا ، 
الكهرباء و املاء  يتإسناد رخص الرّبط بشبكالبلديّة يف تويّل  وحاملي اإلعاقة  دـــــوالشغل وفاقدي السن

التخّلي هنائّيا عن  أومبفردها  ةــــالّصاحل للّشراب للبنايات غري املتحّصلة على تراخيص بناء من قبل البلديّ 
 هذه املهّمة لفائدة السّيد وايل تونس تطبيقا ملقتضيات منشور السّيد وزير الّداخلّية اآلنف ذكره .

 
 
 
 



 
 

VII)  : مختلفات 

تعديل معلوم كراء قـاعة األفراح بقصر السعادة و تغيير روزنامة مواعيد إبرام عقود   (1
  الزواج :
املعروض على أنظار أعضاء يف مقابل حتسني اخلدمات املتعّلقة بقاعة األفراح بقصر الّسعادة ،     

الزّيادة يف تعريفة كراء القاعة و إعتماد تعريفة ُموّحدة كامل  املكتب البلدي إبداء الرّأي يف خصوص
 . د 1500أيّام الّسنة : 

 رأي المكتب البلدي

الزّيادة يف وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على املقرتح املتعّلق ببعد الّتداول و الّنقاش ،  
 . د 1500تعريفة كراء القاعة و إعتماد تعريفة ُموّحدة كامل أيّام الّسنة : 

 . 2019مع عرض املوضوع على أنظار أعضاء اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة 
 

 

 قرار المجلس  البلدي

البلدي احلاضرون إرجاء الّنظر يف املقرتح املتعّلق  قّرر أعضاء اجمللسبعد الّتداول و الّنقاش ،    
 إىل حني عقد،  د 1500الزّيادة يف تعريفة كراء القاعة و إعتماد تعريفة ُموّحدة كامل أيّام الّسنة : ب

خالهلا دراسة مسأليت حتسني اخلدمات جلنة الّشؤون املالّية و اإلقتصاديّة و متابعة التصّرف جللسة يتّم 
املتعّلقة بقاعة األفراح بقصر الّسعادة و مراجعة الّتوقيت الّصيفي و الّشتوي و الّتعريفات و عرض 

 مقرتح يف الغرض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي خالل دورته الاّلحقة .
 

 :  تسمية األنهج  إحداث لجنة( 2
نظرا لتذّمر متساكين املنطقة البلديّة من عدم وجود تسميات لألهنج اليّت يقطنون هبا و ما ينجّر   

املعروض على أنظار عن ذلك من صعوبات يف ورود الّرسائل و الطّرود الربيديّة املوّجهة إليهم ، 
لّية املوافقة على من جمّلة اجلماعات احمل 210تطبيقا للفقرة الثّانية من الفصل أعضاء اجمللس البلدي 

 تكوين جلنة غري قارّة يُعهد إليها تسمية خمتلف األهنج غري املسّماة بكامل املنطقة البلديّة .
 
 
 

 
 



 

 البلديقرار المجلس  
 

إحداث جلنة غري قارّة ُتسّمى " جلنة قّرر أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون عد الّتداول و الّنقاش ، ــــــــب
يُعهد إليها تسمية خمتلف األهنج غري املسّماة بكامل املنطقة البلديّة و ترتّكب من تسمية األهنج " 

 األعضاء اآليت ذكرهم :
 السيد حممد سليم احملرزي ، رئيس البلديّة : رئيس ، -

 املساعدة األوىل لرئيس البلديّة : عضوة ، السيدة نبيلة محزة ، -

 جلنة رخص البناء : عضو ، السد عياض الزّهار ، مساعد رئيس البلديّة ، رئيس -

 السّيد املعز بوراوي ، مستشار ، رئيس جلنة األشغال و الّتهيئة العمرانّية : عضو ، -

  دــــــــــــرئيس جلنة الشؤون اإلجتماعّية والشغل وفاقدي السنسليم الزلطين ، السّيد  -   -
 وحاملي اإلعاقة : عضو ،        -

 ستشارة ، رئيسة جلنة الفنون و الثّقافة و الرّتبية السّيدة روضة الزّاوشي رزق اهلل ، م -

 و الّتعليم : عضوة ،
، مستشارة ، رئيسة دائرة املرسى املدينة ، رئيسة جلنة الّشؤون اإلداريّة  السيدة رمي احلشيشة -

 و إسداء اخلدمات و الّتعاون الالّمركزي : عضوة ،

 اآلنسة زهور قريرة ، مستشارة ، رئيسة دائرة البحر األزرق : عضوة ،    -

 السّيد حممد شراد ، مستشار ، رئيس دائرة املرسى الرّياض : عضو ،  -

 السّيد حممد ضياف الّدريدي ، مستشار ،  رئيس دائرة قمرت : عضو ،   -

 السّيد أمين بن مسعود ، مستشار : عضو ،  -

 يري ، مستشارة : عضوة ،بوز  السّيدة فريال مسرية -

 اآلنسة راقية الغريب ، مستشارة : عضوة . -
تقدمي خمتلف املقرتحات املتعّلقة بتسمية األهنج الرّاجعة له بالّنظر هذا ، و يتوىّل كّل رئيس دائرة بلديّة 

 و أخذ القرار املناسب يف الغرض . يف شأهنا و تقدميها للّلجنة قصد الّدراسة و الّتداول 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 


