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وال بقصر البلدية جلسة بعد الزّ و الّنصف    الثة لثّ ا  اعة على السّ   2021  نوفمرب  09  ّثالاثءالإنعقدت يوم  
  مساعدة رئيس البلدية   ،   دة فرايل مسرية بوزيريالسي  برائسة    2021اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائّية لسنة  

وحبضور السّيدات والّسادة أعضاء اجمللس البلدي اآليت ذكرهم بعد توجيه إستدعاءات كتابّية تطبيقا ملــــــــــا يقتضيه  
ة ، ووفقا ــــــــاملتعّلق مبجلة اجلماعات احملليّ   2018ماي    09 املـؤرّخ فــــــــــــي  2018لسنة    29 األساسي عددالقانون  
 التايل : للنص

 .إستدعاء   الموضوع :       

 الّّت ستنعقد    2021البلدي لسنة  للمجلسة اإلستثنائيّ  ةور دّ الإبستدعائكم حلضور   فأتشرّ وبعـــــــد ،       
 ، وذلك للّتداول ( بقصر البلدية 15.30بعد الّزوال )و الّنصف  ثّالثةعلى الّساعة ال 2021 نوفمرب 09 الاثء ثّ اليوم 

 . يف إستكمال تركيبة الّلجان البلديّة

                                     

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

 رئيسة دائرة  سيدي داود ، 
 مستشارة ، رئيسة دائرة املرسى املدينة ،         عائشة املهيــــري السيدة -
 مستشارة ، رئيسة دائرة البحر األزرق ،                  اآلنسة زهور قريرة -  
 مستشار، رئيس دائرة املرسى الرايض ،                 السيد حممد شراد   -   

 عليم ،بية والتّ قافة والتّ مستشارة، رئيسة جلنة الفنون والثّ  السيدة روضة الزاوشي رزق هللا     -
ــّ  السيد سليم الزلطين -    ؤون اإلجتماعية والشــــ   وفاقدي الســ ــّ ــار، رئيس جلنة الشــ ــتشــ  ند           مســ

 املي اإلعاقة ،  وح
  ، رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة ، مستشار   السيد رؤوف الشّنويف            -



 مستشارة ، رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات والتعاون الالّمركزي،                 السيدة رمي احلشيشة -
 ، مكّلفة بلجنة شؤون املرأة واألسرة ،  مستشارة            السيدة نبيلة محزة   -   
 مستشار ، السيد حممد الّتيجاين بوعزيز - 
 ،  مستشار    السيد حممد نبي  صاحب الطّابع -

 ،    مستشار     السيد أمحد ريزا                  -

 ،    مستشارة                السيدة انئلة اهلمامي   -
      مستشارة .        السيدة هاجر مطري           -

 :  تغي ب   و 
 ،   رئيس البلدية                  املعز بوراويالسيد  -
     ،  املساعدة األوىل لرئيس البلدية      اآلنسة مىن خالص           -
 ،    مساعدة رئيس البلدية    السيدة لطيفة التاجوري         -
 ة والبيئة ،         ظافة والصحّ السيد قيس النيقرو                 مستشار، رئيس جلنة النّ  -

 ومتابعة التصّرف ،  مساعد رئيس البلديّة، رئيس جلنة الّشؤون املالّية و اإلقتصاديّة        السيد إلياس كشك          -
           

 مستشار، رئيس جلنة املساواة وتكافؤ الفرص بني اجلنسني ،               السيد فارس العّياشي -

 مستشار، مكلف بلجنة األش ال والتهيئة العمرانية ، السيد حمّمد الطيب املهريي          -
 ستشار ، م السيد أيّوب بن احلاج               -

 مستشار،                 السيد خالد شيبوب  -
 مستشار ،               السيد عياض الزهار -
 السيد سليم احملرزي                 مستشار ، -
 مستشار،             السيد أمين بن مسعود  -
 السيدة سهام عز الّدين            مستشارة ،  -
 .مستشارة     اآلنسة راقية ال ريب                -
   

 

 كما حضر اجللسة:   
 السيد الكاتب العام ،   •
 . كتابة اجمللس •

 
 

  ،   السيدة فرايل مسرية بوزيريها  ت الّت إفتتح  2021إنعقدت جلسة اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائّية لسنة        
 و اإلدارة البلديّة . جبميع احلاضرين مـــــــن أعضــــــــــــاء اجمللس البلدي ة ، ُمــــــــرحبّ   مساعدة رئيس البلدية 



تولّــــ                ، ذلك  بوزيري  تإثر  فرايل مسرية  البلدية    ،  السيدة  رئيس  املعروضة    إستعراض  مساعدة  املسائ  
   :ادة أعضاء اجمللس البلدي للّتداول فيها و السّ  يدات السّ ة ـــــــــجبـــــــــــدول أعمال اجللسة داعي

 
  

I)   : لجنة الّشؤون الماليـّة واإلقتصادّية ومتابعة التصّرف 
 

 مبلغ مايل .  إسرتجاع )1
 . مأوى للسي ارات بصفة جماني ة  طلب الرت خيص يف إستغالل 2)

 
 

II  ) إستكمال تركيبة الّلجان البلدّية  .             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

I )  : لجنة الّشؤون المالّية و اإلقتصادّية و متابعة التصّرف   
    :  إسترجاع مبلغ مالي   (1



  1997لسنة    11من جملة اجلباية احملليـــــــة الصادرة مبقتضى القانون عــــــــــدد    34و    28إستنادا ألحكام الفصليـن     

والّلذان ينصان على أنّه ميكن إستجاع املبالغ املدفوعة خطأ أو دون موجب بعنوان    1997فيفري    03املؤرخ يف  
 قدمي مطلب يف ال رض إىل اجلماعة احمللّية. املعلوم على العقارات املبنية وغري املبنية وكذلك اخلطااي املتعلقة به بعد ت

وحيث أّن "الّشركة الّتونسية الّسن افوريّة لإلستثمار" قد تقّدمت مبطلب يف إستجاع أموال مّت حتويلها من القباضة     
ـــــــــــة املرسى و ذلك قصد  ن قب  قابض بلديّـــــــــــــــــــاملالّية ابملرسى إىل القباضة البلديّة ابملرسى على إثر إعتاض إداري م

 سداد ديون بعنوان املعلوم على األراضي البيضاء . 
مستخرجة    8A( قطعة عدد    2011( منذ سنة  041150008000و حيث أّن األرض موضوع الّتوظيف ))

تونس كائنة ابملنطقة الّسياحية قمرت شّيد فوقها مبىن مّت تسوي ه إىل املرّكب الّتجاري    48974من الّرسم العقاري عدد  
 .  2012"كارفور" و هو يقوم خبالص املعلوم على املؤّسسات ذات الّصب ة الّتجارية منذ سنة 

  د  8.745.000دره  و حيث أذنت اإلدارة الفرعّية لتنمية املوارد البلديّة لقابض بلديّة املرسى قصد إقتطاع مبلغ ق

( و خطااي الّتأخري  د454.900دون إحتساب مصاريف التتّبع )  2011بعنوان املعلوم على األراضي البيضاء عن سنة  
 ( و إرجاع ما زاد عن ذلك إىل الّشركة املذكورة.  د7.674.737)
 لى ـــــــــالعقلة( و املوافقـــة عاملعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي اإلذن لقابض بلديّة املرسى برفع اإلعتاض)   
 إرجاع فائض الّضريبة على الّشركات لفائدة "الّشركة الّتونسية الّسن افورية لإلستثمار" .  

 قرار المجلس البلدي 
اجملرى  ) اإلداري ) العقلة  اإلعتاض  رفع  د الّتداول و الّنقاش ، وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون علىـــــــبع        

بعنوان املعلوم على األراضي البيضاء عن سنة    د  8.745.000و إقتطاع مبلغ قدره    من قب  قابض بلديّــــــــة املرسى
( و إرجاع ما زاد عن ذلك د7.674.737( وخطااي الّتأخري )د454.900دون إحتساب مصاريف التتّبع )  2011

 "الّشركة الّتونسية الّسن افورية لإلستثمار" .  إىل
 
 
  
    :    ة ــــ طلب الّترخيص في إستغالل مأوى للسيّـارات بصفة مجانيّ  (2

إلست الل جمانّية  إسناد تراخيص  على    صادقةامل  املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون 
 مفّصلة كاآليت : حاالت إجتماعّية  03مآوى سّيارات لفائدة عدد 

 مكان المأوى  اإلسم و الّلقب  ع/ر 
 هنج عمر إبن أيب ربيعة املرسى الّشاطئ سليم سخريي 01



 ملرسى املدينة أفري  وراء دار أمحد اب 9جزء من مآوى  املولدي الوراتين  02
 اريــــــــــشارع فّطومة بورقيبة حذو املرّكب الّتج الطّيب الّدريسي  03

البحر " كارفور إكسرباس" أمام منتزه سكرة ) منطقة  
 ( األزرق

 

 قرار المجلس البلدي 
إلست الل جمانّية  إسناد تراخيص    أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على  صادق د الّتداول و الّنقاش ،  ـــــــبع

 حاالت إجتماعّية مفّصلة كاآليت :  03مآوى سّيارات لفائدة عدد 
 مكان المأوى  و الّلقب   اإلسم  ع/ر 
 هنج عمر إبن أيب ربيعة املرسى الّشاطئ سليم سخريي 01
 ملرسى املدينة أفري  وراء دار أمحد اب 9جزء من مآوى  املولدي الوراتين  02
 اريـــــــــــــشارع فّطومة بورقيبة حذو املرّكب الّتج الطّيب الّدريسي  03

البحر " كارفور إكسرباس" أمام منتزه سكرة ) منطقة  
 ( األزرق

 

II  ) إستكمال تركيبة الّلجان البلدّية   : 

 من جمّلة اجلماعات احمللّية الّلتني تنّصان على :    211تطبيقا للفقرتني الثّانية و الثّالثة من الفص       

 ن ينوبه ... يتوىّل اجمللســـــــــــأو ت ّيب رئيس جلنة أو مقّررها ، يتوىّل رئيس اجمللس البلدي تعيني م " يف صورة إستقالة 

 البلدي سّد الّش ور احلاص  يف الّلجان " .    

 

تركيبة الّلجان البلديّة الّتالية بسبب الّش ور احلاص   املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون إستكمال 
 إّما يف رئيسها أو مقّررها .

 

ســـــــم إلل   ع/ر   جنـــــة ر)ة( إلل  مقـــــر   جنة رئيس )ة( إلل   جنــــــــــــة إ 

 

لياس كشك  ف ة ومتابعة إلتص  ة وإل قتصادي  ؤون إملالي  إلش   01  --------- إ 



 

 قرار المجلس البلدي 
السّيدة فرايل مسرية بوزيري مساعدة رئيس البلدية فتح ابب التّشح عن طريق رفع اليد لرائسة الّلجان الّتالية :   تتولّ  

الّشؤون  الث الّتالية : قّرري الّلجان الثّ وم قييمواص  والتّ ة و اإلعالم والتّ هيئة العمرانيّ األش ال والتّ  و   واألسرةشؤون املرأة 
د أفضى  ــــــ، و ق  قييمواص  والتّ اإلعالم والتّ  و عليمبية والتّ قافة والتّ ون والثّ ــــــــــــــــــــــــــالفن و فتابعة التصرّ ة ومواإلقتصاديّ  املاليةّ 

 الّتصويت بعد تقدمي التّشحات إىل الّنتائج الّتالية : 

 

 .   األش ال والّتهيئة العمرانّيةهذا ، و مل يتقّدم أّي متّشح لرائسة    
 

 

 

 
 

 
     

 زهور قريرة    ---------- وإل رسة شؤون إملرأ ة  02

 عياض إلزهار  --------- ةيئة إلعمرإني  إل شغال وإلت   03

 --------- رزق للا  إوش ز  إلروضة  علميبية وإلت  قافة وإلت  إلفنون وإلث   04

 ---------- -------- قيمي وإصل وإلت  إل عالم وإلت   05

ســـــــم إلل   ع/ر   جنـــــة ر)ة( إلل  مقـــــر   جنة رئيس )ة( إلل   جنــــــــــــة إ 

 

لياس كشك  ف ة ومتابعة إلتص  ة وإل قتصادي  ؤون إملالي  إلش   01 ام  إ   انئةل إهلم 

 زهور قريرة    نبيةل محزة  شؤون إملرأ ة وإل رسة  02

 محم د إلت يجاين بوعزيز ---------- ةيئة إلعمرإني  إل شغال وإلت   03

 هاجر مطي  رزق للا  إوش ز  إلروضة  علميبية وإلت  قافة وإلت  إلفنون وإلث   04

ميان إلفهري  هاجر مطي  قيمي وإصل وإلت  إل عالم وإلت   05  إ 



 


