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 المجلس البلدي  المحضر الجملي لجلسة 

 لبلدية المرسى  

   2019لسنة    اإلستثنائية في دورته  
 2019جوان    28الجمعة  ليوم  

بقصر البلدية جلسة اجمللس البلدي    العاشرة صباحا على الّساعة    2019جوان    28  معةإنعقدت يوم اجل
وحبضور السيدات ،  البلدية    رئيساملساعدة األوىل ل،    نبيلة محزة  ة برائسة السيد  2019لسنة    اإلستثنائّية يف دورته  

والسادة أعضاء اجمللس البلدي اآليت ذكرهم ، بعد توجيه إستدعاءات كتابية إىل مقـّر سكنـاهم تطبيقا ملا يقتضيه  
ة ،  ــــــــــــــــــــاملتعّلق مبجلة اجلماعات احمللي 2018ماي  09 املــــــــــــؤرّخ يف 2018لسنة  29 األساسي عــــــــــــددالقانون 

 فقا للنص التايل : وو 

 .  اءـــــــإستدع   الموضوع :       

  2019لسنة اإلستثنائّية وبعـــــــــــــد ، أتشرف إبستدعائكم حلضور جلسة اجمللس البلدي يف دورته   
( بقصر البلدية . 00.01)العاشرة صباحا على الساعة  2019 جوان 28 معةليوم اجل  

 

 مستشارة، رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات والتعاون الالّمركزي،  السيدة رمي احلشيشة  -
 رئيسة دائرة املرسى املدينة، 

 مستشارة ، رئيسة دائرة البحر األزرق ،  اآلنسة زهور قريرة -

 السيد حممد شراد    -

 السيد قيس النيقرو               -
 

-  

 مستشار ، رئيس دائرة املرسى الرايض ،    
   مستشار ، رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة ، 

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

 السيد املعز بوراوي     -
 السيد إلياس كشك  -

  

 مستشار، رئيس جلنة األشغال والتهيئة العمرانية ،  
 مستشار، رئيس جلنة الشؤون املالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف، 
 



 السيد سليم الزلطين -

 

 السيد روضة الزاوشي رزق للا  -

 مستشار، رئيس جلنة الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي 
 ، اإلعاقة

 

                مستشارة، رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم،
 السيدة فرايل مسرية بوزيري            مستشارة ،  - 

 السّيدة سهام عز الّدين              مستشارة ،  -
 اآلنسة راقية الغريب                   مستشارة ،  -  

 السيد حممد نبيل صاحب الطابع     مستشار، -
 السيد حممد الطّيب املهريي          مستشار ،    -  

              . السيد حممد التيجاين بوعزيز         مستشار - 

 : و تغّيب بعذر     
 رئيس البلدية ،   السيد حممد سليم احملرزي   -
 املساعد الثالث لرئيس البلدية ،                 السيد عياض الزهار -

   ) إستقالة ( ،  املساعد الثّاين لرئيس البلديّة السّيد ايسني الرديسي              -
 ، رئيس جلنة الطفولة والّشباب والرايضة ،  املساعد الرابع لرئيس البلدية               السيد رؤوف الشنويف  -

 مستشار، رئيس دائرة قمرت ،      السيد حممد ضياف الدريدي -
 شاركية واحلوكمة املفتوحة ، ّّ مستشارة ، رئيسة جلنة الدميقراطية الت  اآلنسة إميان الفهري -

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

 مستشارة ،   سيدة لطيفة الّتاجوري           ال -
 رئيس جلنة املساواة و تكافؤ الفرص بني اجلنسني ،  مستشار ،      السيد فارس العياشي           -
 ، ) إستقالة (  مستشارة ، رئيسة دائرة سيدي داود   ويين     ج ين  ري اآلنسة شاذلية س -

 مستشار ،   السيد خالد شيبوب               -

 مستشار ،  السيد أمين بن مسعود             -
 .    مستشار  يد أمحد ريزا                 الس  -  

 اآلنسة مىن خالص               مستشارة .   -
 
   



 جلسة اجمللس البلدي:    حضركما 
 
 

 السيد الكاتب العام للبلديّة ،  -
 . أعوان اإلدارة البلديّة  -

،   نبيلة محزة ةها السيدتاليت إفتتح 2019لسنة  اإلستثنائّيةإنعقدت جلسة اجمللس البلدي يف دورته              
املعروضة   ألةإستعراض املس  تإثر ذلك ، تولّ  .جبميع احلاضرين  ة، ُمـــــــــــــــــــرحبّ  رئيس البلديةاملساعدة األوىل ل

 السيدات و السادة أعضاء اجمللس البلدي للّتداول فيها :  ةداعيجبدول أعمال اجللسة 
 

 :   ؤون المالي ة و اإلقتصادي ة و متابعة التصر ف لجنة الش   ❖
   :  2018  ف  وغلق الميزانية لتصر    2018الحساب المالي لسنة   ➢

 :  إىل سنة  2018توقف ميزانية  ،  2018الع على احلساب املايل لسنة طّ بعد اإل         

 المالحظات  غ ــــــــ المبل  ان ــــــ البي  ع/ر 

المبلغ الجملي لمقابيض الميزانية لتصرف  1

2018 

30.120.144,427 ----------- 

المبلغ الجملي للنفقات المأذون بدفعها  2

 2018لتصرف 

21.075.349,872  ----------- 

مبلغ اإلعتمادات الباقية دون إستعمال  3

 1بالعنوان 

 ح بإلغائهاصر  ي   2.082.851,608

ستعمال إعتمادات الباقية دون مبلغ اإل 4

 2من العنوان  4و  3بالجزئين 

 ح بإلغائهاصر  ي   6.699.005,109

ص في نقله رخ  ي   3.440.544,227 1مبلغ الفائض من العنوان  5

 للمال اإلحتياطي

من  4و  3مبلغ الفائض من الجزئين  6

 2العنوان 

ص في نقله رخ  ي   4.679.516,507

 للمال اإلحتياطي

ص في نقله رخ  ي   924.703,821 2من العنوان  5مبلغ الفائض من الجزء 7

 اإلنتقاليللمال 

     

 . 2018على ختم ميزانية البلدية لسنة  وافقةواملعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي امل      



 رأي المكتب البلدي  

 م خت ايل وـــــــــانية للمجلس البلدي ُُتّصص لعرض احلساب املـــــــــــأفاد السيد الكاتب العام أّن الدورة العادية الثّ              
مـن II و   Iبصفة ُمفّصلة ببيان مفهــوم العنوانني توضيح اجلدول اآلنف عرضه  إثر ذلك توىّل امليزانية للسنة املاضية ، و    

 امليـــــــــــزانية البلدية مـــــــن حيث املضمون و من حيث اخلاصّيات ) النقل واإللغاء (.  
  2018ة البلدية لسنة ختم ميزانيّ  قاش ، صادق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون علىداول و النّ د التّ ـــــــعبو    

 حو الّتايل:على النّ 
 المالحظات  غ ــــــــ المبل  ان ــــــ البي  ع/ر  

المبلغ الجملي لمقابيض الميزانية  1

 2018لتصرف 

30.120.144,427 ----------- 

المبلغ الجملي للنفقات المأذون بدفعها  2

 2018لتصرف 

21.075.349,872  ----------- 

مبلغ اإلعتمادات الباقية دون إستعمال  3

 1بالعنوان 

 بإلغائهاح صر  ي   2.082.851,608

ستعمال إعتمادات الباقية دون  مبلغ اإل 4

 2من العنوان  4و  3بالجزئين 

 ح بإلغائهاصر  ي   6.699.005,109

ص في نقله للمال رخ  ي   3.440.544,227 1مبلغ الفائض من العنوان  5

 اإلحتياطي

من   4و   3مبلغ الفائض من الجزئين   6

 2العنوان 

ص في نقله للمال رخ  ي   4.679.516,507

 اإلحتياطي

من  5مبلغ الفائض من الجزء  7

 2العنوان 

ص في نقله للمال رخ  ي    924.703,821

 اإلنتقالي

 

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

 



 


