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    و البيئة  وزارة الشؤون المحلية     

 بلدية المرسى                  

 كتابة المجلس                 
 

 

 محضر الجلسة التمهيديـــّة 
 لمجلس بلدية المرسى         

  2021 لسنة  الثانية ة  في دورته العاديّ 
   2021أفريل    15الخميس  المنعقدة يوم  

 ة  بقصر البلديّ 
 

 
 

 
 

 

ة  بقصر البلدية اجللسة التمهيدي  احلادية عشرة صباحا  اعة  على الس    2021  أفريل  15  اخلميس إنعقدت يوم     
    ،  ، رئيس البلدية  املعز بوراوي  برائسة السيد 2021لسنة  الثانيةة للمجلس البلدي يف دورته العادي  

 ايل :وفقا للنص الت  إستدعائهم حبضور السيدات و السادة أعضاء اجمللس البلدي اآليت ذكرهم ، بعد  و       
 .  إستدعاء    :الموضوع         

 

بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد، أتشرف ابستدعائكم حلضور اجللسة التمهيدية للمجلس البلدي يف دورته  و              
احلادية عشرة على الساعة    2021  أفريل  15  الثالاثء اليت ستنعقد يوم    2021لسنة    ثانية الالعادية  
 ( بقصر البلدية.11.00) صباحا 

 مساعدة رئيس البلدية،         السيدة لطيفة التاجوري  -

                                    السيدة فرايل مسرية بوزيري      مساعدة رئيس البلدية ،  -

 مستشار، رئيس دائرة املرسى الرايض ،             السيد حممد شراد   -  

 رئيسة دائرة   رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة املفتوحة ،  مستشارة ، إميان الفهري  اآلنسة -   
 سيدي داود ،                                  

 السيد حممد ضياف الدريدي    مستشار، رئيس دائرة قمرت ،  -
 رئيسة دائرة املرسى املدينة ،   مستشارة ،     عائشة املهيــــري السيدة -
 السيد رؤوف الشن ويف            مستشار، ، رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة ،  -
 مستشار، رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة ،              السيد قيس النيقرو            -



 والثقافة والرتبية والتعليم ،مستشارة، رئيسة جلنة الفنون  السيدة روضة الزاوشي رزق هللا   -
السند   السيد سليم الزلطن  - وفاقدي  والشغل  اإلجتماعية  الش ؤون  جلنة  رئيس  مستشار، 

 اإلعاقة.  وحاملي
 مستشارة، مكل فة بلجنة شؤون املرأة واألسرة ،             السيدة نبيلة محزة  -

 مستشار،            السيد أمحد ريزا               -

 مستشار،    السيد حممد نبيل صاحب الط ابع -

 مستشار ،     السيد حممد الت يجاين بوعزيز- 
 مستشار،              السيد خالد شيبوب  -

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

 

   : تغّيب و 
 اآلنسة مىن خالص            املساعدة األوىل لرئيس البلدية،  -

ة و اإلقتصــادي ة الســيد إليــاك كشــ            -  ؤون املاليــ    مســاعد رئــيس البلديــ ة، رئــيس جلنــة الشــ 
 و متابعة التصر ف ،   

 مستشارة ، رئيسة دائرة البحر األزرق ،              زهور قريرة  اآلنسة  -
                              ،  الال مركزي  رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات والتعاون  مستشارة ،         السيدة رمي احلشيشة -

 مستشار، رئيس جلنة املساواة وتكافؤ الفرص بني اجلنسني ،                 السيد فارك العي اشي -
 مستشار، مكلف بلجنة األشغال والتهيئة العمرانية ،    السيد حمم د الطيب املهريي       -
 مستشار ،               السيد عياض الزهار -

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

 
 

 مهيدية :   ّ  اجللسة الت حضركما 
 السيد الكاتب العام ،   •
 كتابة اجمللس،  •



 
 

  الثانيةة  ة للمجلس البلدي يف دورته العادي  ة اجللسة التمهيدي  ، رئيس البلدي    عز بوراوياملإفتتح السي د      
  216وضع اجللسة يف إطارها املتمث ل يف تطبيق مقتضيات الفصل  ، مث   ُمرح با جبميع احلاضرين      2021  لسنة

ة  ة للمجلس وجواب جلسة متهيدي  ورة العادي  " تسبق إنعقاد الد    على:  ي ينص  من جملة اجلماعات احمللية الذ  
ورة  د  ــــــقبل اتريخ إنعقاد ال  تلتئم إبشراف رئيس اجمللس البلدي أو من ينوبه من بني املساعدين شهرا على األقل  

بغة  ة بوسائل اإلعالم املتاحة لسماع مداخالهتم يف املسائل ذات الص  دعى إليها متساكنو املنطقة البلدي  ، يُ 
البلدي  احمللي   وتعريفهم ابلربامج  يتم  ة  الت    ة.  اجللسة  املعروضة خالل  املقرتحات  الل  درك  قبل  جان مهيدية من 
 .  ة املوالية للمجلس البلدي "عادي  ورة العرض على الد  ة حسب مشموالهتا وتُ البلدي  
يتعذ ر  تعيشها البالد و اليت     ة اليت  روف اإلستثنائي  للظ  أن ه نظرا  ة  رئيس البلدي  إثر ذل  ، بني  السي د           

فاعل مع مقرتحات على الت  البلدي    ، وحرصا من اجمللس  معها عقد اإلجتماعات العام ة حبضور املواطنني
مواطن يرغب يف إبداء مالحظاته أو مقرتحاته    ميكن لكل  مت  نشر إعالم للعموم يُبني  أن ه  املتساكنني ، فإن ه  

 إيداعها أن يتوىل   2021  لسنة  ة الثانيةمهيدية للدورة العادي  الت  ؤون احمللية لعرضها على اجللسة  املتعل قة ابلش  
، وذل  بداية    لص فحة الر مسي ة للبلدي ة لشبكة الت واصل اإلجتماعي الفايس بوكاأو على    بفضاء املواطنكتابيا  

 . اعة منتصف النهار على الس   2021أفريل  12اإلثنني هذا اإلعالم إىل غاية يوم نشر من اتريخ 

   مالحظات و مقرتحات املواطنني الواردة على البلدي ة يف ما يلي :ومتحورت مجلة               
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 اإلجابات  المالحظات/ المقترحات  ع/ر 
سواء يف إطار   لتنوير العموميابصدد اإلجناز ضمن برانمج اإلستثمار البلدي  - .صيانة التنوير العمومي حبي احلبيباملطالبة ب - 01

 .الصفقة احلالية أو يف إطار الصفقة اجلديدة
 التنوير العمومي ابملتابعة.  مصلحة تكليف  -

  املطالبة برتميم احلفر وتعبيد الطرقات وتنظيف األهنج - 02
 . ابملنطقة البلدية

 . 2021لصيانة الطرقات مبيزانية  ألف دينار 300ختصيص مبلغ قدره مت   -
عن مجيع  لتبليغ لاجلديدة حيز التنفيذ يف القريب العاجل  ادخال التطبيقة سيت م  -

  .يف احلني) حفر ، تنوير عمومي ، طرقات ...(  اإلخالالت 
حي الرايض  ، سيدي داود، صيانة احلفر ابملرسى املدينة متابعة البلدية حريصة على  -

   قمرت. و  البحر األزرق
 .   الصيانة مشاريعتكليف جلنة ملتابعة  مت  -
 .من صيانة الطرقات   %40 يستنفذملقاول مل ا، حاليا   -

السبت واألحد  يوميابلكف عن حرق النفاايت  ةاملطالب - 03
مم ا يتسبب يف إنبعاث الروائح الكريهة والغازات السام ة املضر ة  

  .ابلصح ة العام ة

الروائح والغازات نتيجة تراكم  إنبعاث لكن نفاايت و  حرقليس هناك عمليات  -
براكني من جراء تراكم الفضالت  وصدور دوي إنفجارات  ةالفضالت لسنني طويل 

 . نتيجة إغالق برج شاكري 
    .األجنة فضالت مشروع رسكلة  هناك  -
   البلدية بصدد القيام بدارسة يف الغرض.-
 الغازات. إنبعاث بالغ يفس ر بطريقة علمية سيت م  إصدار  -

طوابق دون ترخيص والقانون اليسمح إال   04بناء عمارة  -   04
 . )عون بلدي( يف هنج وادي مالق حي النصر R+2ببناء 

 تكليف الشرطة البلدية ابملعاينة وإختاذ اإلجراءات الال زمة يف الغرض.  -

  





 


