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البلدي    لساجملبقصر البلدية جلسة    بعد الزوال  الرّابعةعلى الساعة    2020  ديسمرب    07  اإلثننيإنعقدت يوم  
ادة أعضاء والسّ   ات دوحبضور السيّ ،    البلدية  ، رئيس  املعز بوراوي   برائسة السيد  2020يف دورته اإلستثنائّية لسنة  

لسنة   29 األساسي عددا يقتضيه القانون  ــــــــــة تطبيقا ملبعد توجيه إستدعاءات كتابيّ    ،   اآليت ذكرهم   البلدي  لساجمل
 ايل :ّّ ووفقا للنص الت ،ة ــــــــــــــــــــاملتعّلق مبجلة اجلماعات احملليّ  2018ماي  09 يــــــــــــخ فاملـؤرّ  2018

 .  إستدعاء   الموضوع :       

  اإلثنني  يوم    الّّت ستنعقد  2020لسنة    البلدي  لس، أتشرف إبستدعائكم حلضور جلسة اجمل  دوبعـــــــ  
 . ( بقصر البلدية16.00)بعد الّزوال الّساعة الرّابعة على  2020 ديسمرب    07

   اآلنسة مىن خالص -
 السيد إلياس كشك  -

 
 

 السّيدة فرايل مسرية بوزيري  -
 السيدة عائشة املهريي  -

 

  السيد حممد ضياف الدريدي -  

  السيد حممد شراد - 

 

 املساعدة األوىل لرئيس البلديّة ، ➢
 املالّية  ؤون، رئيس جلنة الشّ  مساعد رئيس البلديّة ➢
 التصّرف ،و اإلقتصاديّة و متابعة  ➢

 

 ،  مساعدة رئيس البلدية ➢
 مستشارة ، رئيسة دائرة املرسى املدينة ،

 ، مستشار، رئيس دائرة قمرت 

 ، املرسى الرايضمستشار، رئيس دائرة 



 اآلنسة إميان الفهري -

 

           السيد رؤوف الشنويف -
    

 السيد سليم الزلطين -
 

 السيدة روضة الزاوشي رزق اّلّل  -
 

 

 

    السيدة نبيلة محزة    -
 

 السيدة سهام عز الدين   -
 

 السيد نبيل صاحب الطابع -
 

   السيدة هاجر مطري -
   :بعذر  و تغّيب     
 

                      لسيدة لطيفة التاجوريا -
 اآلنسة زهور قريرة  -    

 

  السيد قيس النيقرو -
 

 

 السيدة رمي احلشيشة   -
 
   لعّياشيالسيد فارس ا -
 
 

 السيد حممد الطيب املهريي    -
 

 السّيد عياض الزهار  -
 السّيد سليم احملرزي  -

 

 السّيد أمحد ريزا   -
 

 

 مستشارة ، رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية 

 و احلوكمة املفتوحة ، رئيسة دائرة سيدي داود، 

 مستشار، رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة،

 غلو الشـــــــّ  اإلجتماعيـــــــةؤون رئـــــــيس جلنـــــــة الشـــــــّ  مستشــــــار ،
 وفاقدي السند و حاملي اإلعاقة ، 

    قافـــــــــة و ال بيــــــــــة الفنـــــــــون و الثّ جلنـــــــــة ، رئيســـــــــة  مستشـــــــــارة
 ، عليمو التّ 

 فة بلجنة شؤون املرأة و األسرة ،مستشارة ، مكلّ 
 

 ،  مستشارة

 مستشار ،

 . ةمستشار 
 

 ، ساعدة رئيس البلديةم
 ، رئيسة دائرة البحر األزرق، مستشارة 

 مستشار، رئيس جلنة النظافة والصّحة والبيئة ، 
ــداء   ة و إســـــــ ــّ ؤون اإلداريـــــــ ــّ ــة الشـــــــ ــة جلنـــــــ ــارة ، رئيســـــــ مستشـــــــ

 اخلدمات و الّتعاون الالّمركزي ،
 

بـــــــني  الفـــــــرصوتكـــــــافؤ جلنـــــــة املســـــــاواة مستشـــــــار ، رئـــــــيس 
 ،  اجلنسني

 

 مستشار، مكّلف بلجنة األشغال والتهيئة العمرانّية ،
 

 مستشار ،
 مستشار ،
 ، مستشار



 السّيد أيوب بن احلاج   -
                السيد حممد الّتيجاين بوعزيز     -

    السيدة هاجر مطري    -
              السيدة راقية الغريب -

-  

 السيد أمين بن مسعود  -

 مستشار ،
 مستشار ،

 

 ،  مستشارة
 ، مستشارة
 مستشار.

 

 البلدي:   لسجلسة اجمل حضركما  

 ، السيد الكاتب العام للبلديّة  -

 .  كتابة اجمللس البلدي -
 

 
 
 
 

 

 

  ، لبلديةا  املعز بوراوي ، رئيسالّت إفتتحها السيد    2020يف دورته اإلستثنائّية لسنة    البلدي  لس اجملإنعقدت جلسة       
 .  رة البلديّةو اإلداالبلدي  لساجملُمــــــــرحّبا جبميع احلاضرين مـــــــــــن أعضــــــــــــاء 

تاسيددول أعمال اجللسة داعيا الّ ـــــــــــإستعراض املسائل املعروضة جب البلديةى السيد رئيس ـّــــ إثر ذلك ، تول           

 : داول فيها للتّ  البلدي لساجملادة أعضاء ّّ و الس 

I)  ة  ــــــ الّديمقراطية الّتشاركية و الحوكمة المفتوح   لجنة : 
 . 2021عرض الّتشخيص الفيّن و املايل لربانمج اإلستثمار الّتشاركي لسنة  ✓

II)  : لجنة الّشؤون الماليّـــــة و اإلقتصادّية و متابعة التصّرف 
 

الّسوق األسبوعّية ابملرسى   بطحاءبنهج اهلادي شاكر و شارع الكويت إىل املنتصبني الفوضوّيني خاّصة نقل   (1
 الّرايض.

 اإلعالم بنتيجة بّتة تسويغ األصل الّتجاري " القهوة العالية " بعنوان مقهى ثقايف .(  2
 . قييم لزمة املنطقة الزرقاء ت (3

 . كشك تسوية وضعّية   (4
 
 
 

III)   الفنون والثّقـافة والّتربية والّتعليم : لجنة 
 مجعّيات .  04مشاريع لفائدة عدد   04طلب متويل عدد   ✓
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(I الّديمقراطية الّتشاركية و الحوكمة المفتوحــــــة    لجنة : 
 : 2021عرض الّتشخيص الفّني و المالي لبرنامج اإلستثمار الّتشاركي لسنة   ✓

      

  2868تبــــعا ملكتوب الســــــــــــــّيد املدير العام لصندوق القروض و مساعدة اجلماعات احمللّية حتـــــــــــت عـــدد             
ي مبقتضاه مّت الّشــــــــــروع يف  الذّ   2021حول إعداد برانمج اإلستثمار البلدي لسنة    2020  أكتوبر  05بتاريــــــــــخ  

، وحيث أّن منهجّية إعداد هذا الربانمج تتضّمن مخس مراحل  2020انمج اإلستثمار الّتشاركي لسنة إعــــــــــــــداد بر 
اجللسة العاّمة إعداد البطاقات األولّية للمشاريع ،  شخيص الفيّن واملـــــايل،  أساسية و هي: األعمال التحضرّيية ، التّ 

 .   واألعمال الّنهائية التشاركّية 
وحيث أنّه بعد أن إستوفت البلدية مجيع األعمال التحضرييّة إضافة إىل إجرائها الّتشخيص الفيّن واملايل ونشر   

نتائجه على موقع واب البلدية وتعليقه مبقّرها وتقدمي نسخة منه ملنّظمات اجملتمع املدين الّشريكة سواء مباشرة أو  
الّرسائل األلك ونية   البلدي يّتم خالهلا  ، فإنّه يت....عن طريق  نتائج  اإلطّ عنّي إجراء جلسة للمجلس  الع على 

 الفيّن و املالـــي و آراء املواطنني خبصوص املشاريع املق حة و برامج خمتلف املتدّخلني يف اجملال البلدي   شخيصالتّ 
ويّة الّسابقة و الّّت تعّذر مع األخذ بعني اإلعتبار قدر اإلمكان املشاريع الّّت مّت حتديدها عند إعداد الربامج السن
الب الواردة على  املواطنني  اإلعتمادات و كذلك طلبات و مق حات  توفّر  لعدم  لديّة عن طريق شبكات إجنازها 

 .جتماعي و يف إطار الّشكاوي املقّدمة عن طريق السجّل أو املنظومة الّتواصل اإل
الّتشخيص         البلدي  أنظار أعضاء اجمللس  الّتشاركي لسنة   املعروض على  املايل لربانمج اإلستثمار  الفيّن و 

2021 .  
 قرار المجلس البلدي

 

ه يتعنّي ـــــأوضحت اآلنسة إميان الفهري ، مستشارة ، رئيسة جلنة الّدميقراطية الّتشاركية و احلوكمة املفتوحة أنّ      
يّتم خالهلا اإلّطالع على نتائج الّتشخيص الفيّن و املايل   -موضوع هذه اجللسة  –إجراء جلسة للمجلس البلدي 

ع مهيكلة ،  ــــــــــــــــــــــب التدّخالت الّثالث )مشاريــــــزيع املوارد املالّية حس وبرامج خمتلف املتدّخلني يف اجملال البلدي وتو 
إعداد برانمج  مشاريع إداريّة ومشاريع قرب( وتلك املخّصصة ملشاريع القرب على املناطق املعنّية ابلتدّخل يف إطار 

من مبعّية املصلحة الفنّية و منّسقة الربانمج تقدمي حمتوى العرض  إثر ذلك توّلت،   2021 اإلستثمار البلدي لسنة
، و بعدها صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون   للعرض املصاحبنتائج الّتشخيص الفيّن و املايل طبقا حيث 
 .   2021نتائج الّتشخيص الفيّن و املايل يف إطار إعداد برانمج اإلستثمار التشاركي لسنة  على

 
 

 



 

(II  الماليّـــــة و اإلقتصادّية و متابعة التصّرف : لجنة الّشؤون 
 

وق  ـــــسّ نقـل المنتصبين الفوضويّين خاّصة بنهج الهادي شاكر و شارع الكويت إلى بطحاء ال ( 1
 :  األسبوعيّة بالمرسى الّرياض

و تفّشي ظاهرة اإلنتصاب   اإلقتصاديّةكوروان و لتدهور الظّروف  ة الثّانية لفريوس  بسبب املوج  نظرا إلنتشار البطالة    
املنتصبني الفوضوّيني خاّصة  نقل    إبداء الرّأي يف خصوص  أنظار أعضاء اجمللس البلديالفوضوي ، املعروض على  

 الّسوق األسبوعّية ابملرسى الّرايض. بطحاءبنهج اهلادي شاكر و شارع الكويت إىل 
 قرار المجلس البلدي

املنتصبني  نقل    -بصفة ظرفّية    –، مستشار ، رئيس دائرة املرسى الّرايض أنّه من األجدى    شرادد  حممّ   أفاد السّيد      
و كذلك    الّسوق األسبوعّية ابملرسى الّرايض   بطحاءى  ـــــــــــــــــبنهج اهلادي شاكر و شارع الكويت إلالفوضوّيني خاّصة  

  تكون بعيدة عن مدخلي املدرسة اإلعداديّة و املعهد   تغاللمع تويّل البلديّة حتديد مساحة اإلسشاحنات نقل البضائع  
د الّزوال( و ابلّنسبة  ـــــــ.هذا ، و يكون اإلستغالل أاّيم الّثالاثء إىل غاية الّسبت ) إخالء املكان على الّساعة الثّانية بع

 األسبوعّية . ليوم األحد ، فيتّم كراء املساحة املرغوب يف إستغالهلا من طرف مستلزم الّسوق 
جلنة الّشؤون املالّية و اإلقتصاديّة و متابعة التصّرف ، مساعد رئيس البلديّة ، رئيس    إلياس كشكو أّكد السّيد      

 على أّن ظاهرة اإلنتصاب الفوضوي داخل املدينة عموما ال حّل هلا إالّ بتفعيل دوري الّشرطة البلديّة و البيئّية . 
إرجاء الّنظر يف املوضوع إىل حني درسه من طرف جلنة  اجمللس البلدي احلاضرون    أعضاء  قّرربعد الّنقاش ،  و             

شاحنات نقل املنتصبني الفوضوّيني و  من حيث إعداد جرد يف  اإلقتصاديّة و متابعة التصّرف    الّشؤون املالّية و 
  ، مع عرضه اثنية على أنظارو برجمة جلسة يف الغرض حبضور ممثّلني عن منطقة األمن الوطين ابملرسى  البضائع  

   يف دورة الحقة . اجمللس البلدي

 :اإلعالم بنتيجة بتّة تسويغ األصل الّتجاري " القهوة العالية " بعنوان مقهى ثقـافي    (2
 

حول تسويغ األصل الّتجاري " القهوة  2020نوفمرب  30تبعا حملضر جلسة جلنة الّتبتيت املؤرّخ يف اإلثنني    
  150عارضني و كان الّسعر اإلفتتاحي قد قّدر بـــــ  03بعنوان مقهى ثقايف ، فقد شارك يف البّتة عدد  العالية" 

 ألف دينارا . 
ألف دينارا 242العرض املايل للسّيد هشام بن منصور مببلغ قدره  هذا ، و أفرزت البّتة عن إختيار             



ار  ــو العرض الفيّن خاّصة و أّن كرّاس الّشروط قد إعتمدت الربانمج الثّقايف و توزيعه يف الّزمان و املكان كمعي 
 للفرز إبعتبار أّن املقهى ذو صبغة ثقافّية و مراعاة خلصوصّيات املدينة . 

 

 :رقـاء  تقييم لزمة المنطقة الزّ  ( 3
 2020سبتمرب  24املنعقدة يوم اخلميس  2020على إثر قرار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة       

على فسخ عقد لزمة تركيــــــــز و إستغالل موّزعات تذاكر وقوف السّيارات ابملناطق الّزرقاء ابملدينة   املتعّلق ابملوافقة
ع ـــــــو إعادة نشر طلب عروض يف الغرض ، و ذلك إلخالل وكيل الّشركة املستلزمة أبحد فصول العقد الّذي مين

   اإلدارة إىل التحّري و إّّتاذ اإلجراءات الاّلزمة .إحالة الّلزمة أو جزء منها إىل الغري ، مع دعوة 
   ن حيث تكّرر األعطاب ـــــنوعّية اخلدمات املسداة م  الواردة على البلديّة يف خصوص  لّشكاوىو نظرا لتعّدد ا        

معلوم الوقوف رغم    من حيث رفع سّياراهتم و املطالبة خبالص   املناطق الزرقاءعلى مستغّلي    االّذي ينجّر عنه تعّسف
الل     ـــــــــــــــوأتكيدا لقرار اجمللس البلدي خ  ،من شأنه الّتأثري على مصداقّية البلديّة    ممّاوقوف  الموّزعات تذاكر    تعّطب

شركة املتعلّق بفسخ عقد اللزمة مع "      2020سبتمرب    24املنعقدة  يوم اخلميس    2020دورته العادية الثالثة لسنة  
إستشارة حمامي البلديّة يف    اإلذن بتنفيذ هذا القرار وإعداد    ار أعضاء اجمللس البلديـــــــــــــاملعروض على أنظ،  "  بن عّمو
 . يف أسرع اآلجال  الغرض 

 قرار المجلس البلدي
تنفيذ قرار الفسخ وتكليف حمامي البلدية لتقدمي إستشارة   اجمللس البلدي احلاضرون  أعضاء قّرربعد الّنقاش ،       

 .لتفعيل هذا القرار 

 :  كشكوضعيّة  تسوية   ( 4
املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إبداء الرّأي يف خصوص تسوية وضعّية الكشك لصاحبته عبلة      

 )تغيري مكان(. الربهومي املوجود قرب املدرسة اإلعداديّة الفاضل بن عاشور 

 قرار المجلس البلدي
املالّية و اإلقتصاديّة    على جلنة الّشؤون  املوضوع  عرضاجمللس البلدي احلاضرون    أعضاء  قّرربعد الّنقاش ،        

و إعادة   لّدرسا  و متابعة التصّرف و جلنة الّشؤون اإلجتماعّية و الّشغل و فاقدي الّسند و حاملي اإلعاقة قصد
 عرضه على أنظار اجمللس البلدي يف دورة الحقة . 



III  )  والثّقـافة والّتربية والّتعليم : لجنة الفنون 
 :جمعيـّات   04مشاريع لفـائدة عدد    04طلب تمويل عدد    ✓
 على متويل األربع مشاريع الّتالية :  املصادقةأعضاء اجمللس البلدي املعروض على أنظار       
 أ.د(.    10تنظيم مجعّية " ديدون قرطاج" لزايرة إف اضّية لقصر الّسعادة مببلغ قدره عشرة آالف دينارا )  (1
 تنظيم مجعّية " الّتكاتف" لـــــــ :  (2

 أ.د(.   10( مببلغ قدره عشرة آالف دينارا )2021/ 2020* " أوملبياد احلساب" ابملدارس اإلعداديّة ملّدة سنتني ) 
 أ.د(.   15( مببلغ قدره مخسة عشرة آالف دينارا )2021/ 2020ّية ابملدارس اإلعداديّة ملّدة سنتني )*  أنشطة ثقاف 

هتيئة جزء من حديقة سيدي عبد العزيز كفضاء ألعاب لألطفال املعاقني و فاقدي الّسمع ابملنطقة البلديّة ) إقتناء  (  3 
 فتحي الغريب( رع املرسى ) مركز املرحوم ـــــــــــــــــــاحلركة العضويّة "" أجيم" فجتهيزات( من طرف "اجلمعّية العاّمة للقاصرين عن 

 أ.د(.   15" مببلغ قدره مخسة عشرة آالف دينارا ) و "اندي " ليونس قرطاج صوفينيبة 
قدره عشرة آالف دينارا   تكوين "اجلمعّية الّتونسية لفنون الركح بتونس" لتالميذ املدارس اإلعداديّة ابملنطقة البلديّة مببلغ (4

 أ.د(.     10)
 قرار المجلس البلدي

 متويل األربع مشاريع الّتالية : بعد الّتداول و الّنقاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على      
 أ.د(.    10تنظيم مجعّية " ديدون قرطاج" لزايرة إف اضّية لقصر الّسعادة مببلغ قدره عشرة آالف دينارا )  (1
 تنظيم مجعّية " الّتكاتف" لـــــــ :  (2

 أ.د(.   10( مببلغ قدره عشرة آالف دينارا )2021/ 2020* " أوملبياد احلساب" ابملدارس اإلعداديّة ملّدة سنتني ) 
 أ.د(.   15( مببلغ قدره مخسة عشرة آالف دينارا )2021/ 2020ّية ابملدارس اإلعداديّة ملّدة سنتني )*  أنشطة ثقاف 

) إقتناء  ة ــــــــهتيئة جزء من حديقة سيدي عبد العزيز كفضاء ألعاب لألطفال املعاقني و فاقدي الّسمع ابملنطقة البلديّ ( 3 
 رع املرسى ) مركز املرحوم فتحي الغريب( ـــــــــــــللقاصرين عن احلركة العضويّة "" أجيم" فجتهيزات( من طرف "اجلمعّية العاّمة 

 أ.د(.   15و "اندي " ليونس قرطاج صوفينيبة" مببلغ قدره مخسة عشرة آالف دينارا )
يف الفنون الفرجويّة   ابملنطقة البلديّةستضعفة ابألحياء املتكوين "اجلمعّية الّتونسية لفنون الركح بتونس" لتالميذ املدارس ( 4

 أ.د(.     10مببلغ قدره عشرة آالف دينارا )
 .و فّوض اجمللس لرئيسه إّّتاذ اإلجراءات الاّلزمة يف الغرض           

 
 

 

 

 



 
 

 

 


