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جملس بقصر البلدية جلسة    التاسعة صباحا على الساعة    2017  نوفمرب  02  األربعاء  إنعقدت يوم
لسنة  النيابة اخلصوصية   اإلستثنائية  السيد  2017يف دورته  ،  النيابة اخلصوصية    رئيس  ،  أمحد قامسي   برائسة 

كتابية إىل مقـّر سكنـاهم   البلدي اآليت ذكرهم ، بعد توجيه إستدعاءات   لسأعضاء اجمل  والسادة  نيالسيدتوحبضور  
والنصوص   1975ماي  14  املـؤرخ يف 1975لسنة  33 األساسي للبـلدايت عددتطبيقا ملا يقتضيه القانون 

ووفقا   ، 2006جويلية    17ؤرخ يف  ـامل  2006لسنة    48  املنقحة واملتّممة له ، خاصة القانون األساسي عدد 
 للنص التايل :

 .   إستدعاء   الموضوع : 

حول  للنيابة اخلصوصيةدي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبل  لسوبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ، أت ر   ستدعائكم  ضور جلسة اجمل 
اليت ســتنعقد يوم  2018عرض نتائج الت ــصيص ال و واملايل يف إرار إعداد برجمج اإلســتثمار الت ــاركي لســنة 

 ( بقصر البلدية.9.00على الساعة التاسعة صباحا ) 2017نوفمرب 02اخلميس 
 

املساعد األول لرئيس النيابة اخلصوصية ، رئيس دائرة سيدي داود،               موسيامحودة الد -  

 رئيس جلنة الّ ؤون اإلقتصادية ،                                
مساعد رئيس ،   رئيس دائرة املرسى املدينة  ، رئيس ،  كاهيةرشاد العي ي               -  

رئيس جلنة الّ ؤون اإلدارية و املالية ،                                   
 



 
    لعمرانية ، رئيسة جلنة                                       اراضية بن عبد هللا        مساعدة رئيس ، رئيسة جلنة األشغال و الّتهيئة  -

و العالقات اخلارجّية ،  التعاون  
عبد الغّ ار بن غّ ار      كاهية رئيس ، رئيس دائرة قمرت ، رئيس جلنة ال ؤون العقاريّة ،   -  
 ،  الصحة والنظافة والعناية ابلبيئة  ال اذيل بن غرس هللا     مساعد رئيس ، رئيس جلنة - 

            رئيس جلنو  املرور وتـسمية األجج ، مـساعد رئيس           مـساعد رئيس ،  جابر الغايل           -
 النيابة اخلصوصية يف جلنة الّّتاخيص العمرانية ،

 جلنة ال ؤون اإلجتماعية واألسرة . رئيسة مساعدة رئيس ،       روضة اخلالدي     -
 
 :  بعذر كل من  و تغّيب  

 
 

مساعد رئيس ، رئيس جلنة العمل التطّوعي ، رئيس جلنة اإلّتصال                 نبيل الزعق  -  
واإلعالم ، رئيس جلنة املبادرات الّ بابّية ،                                    

.ال باب والرايضة والثقافة مساعدة رئيس ، رئيسة جلنة      رابعة اجلديدي            -  
 

 
 

 البلدي:    لسجلسة اجمل حضركما 
 السيد الكاتب العام  ،  •

 السيد القابض البلدي ،  •

 البلدية . أعوان وإرارات  عدد من  •
 

السيد أمحد قامسي رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية    جملس النيابة اخلصوصية اليّت إفتتحهاإنعقدت جلسة            
 .العام والقابض البلدي واإلداريني باملرسى مرّحبا جبميع ا اضرين من أعضاء جملس النيابة اخلصوصية والكات

حيث أفاد أّن منهجية   ، أحال الكلمة على السيد الكاتب العام لتقدمي اإلرار العام للجلسة، إثر ذلك          
تتضّمن مخس مراحل أساسية: األعمال التحضريية، الت صيص   2018إعداد برجمج اإلستثمار الت اركي لسنة  

 املنارق واألعمال النهائية واجللسة العاّمة الت اركية الثانية، ال و واملايل، اجللسة العاّمة الت اركية األوىل، جلسات 
ضمن مرحلة الت صيص ال و واملايل ، ذلك أنّه بعد أن إستوفت البلدية مجيع    اجللسة تندرجهذه  وأضا  أّن  

األعمال التحضريية إضافة إىل إجرائها الت صيص ال و واملايل ون ر نتائجه على موقع واب البلدية وتعليقه مبقّرها  
إنّه جيب إجراء  فاأللكّتونية ،  وتقدمي نسصة منه ملنظمات اجملتمع املدين ال ريكة سواء مباشرة أو عن رريق الرسائل  

جلسة للمجلس البلدي يّتم خالهلا اإلرالع على نتائج الت صيص وتوزيع املوارد املالية حسب التدخالت الثالث 
 .   املعينةاملصّصصة مل اريع القرب على املنارق وتلك ، م اريع إدارية وم اريع قرب(  مهيكلة) م اريع 

 







 


