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وال بقصر البلدية جلسة اجمللس البلدي  بعد الزّ ثّالثة  العلى الساعة    2021  نوفمرب  02  ّثالاثء الإنعقدت يوم  
وحبضور السّيدات والّسادة أعضاء ،    ، رئيس البلدية   املعز بوراوي  برائسة السيد  2021يف دورته اإلستثنائّية لسنة  

لسنة   29 األساسي عدداجمللس البلدي اآليت ذكرهم ،بعد توجيه إستدعاءات كتابّية تطبيقا ملــــــــــا يقتضيه القانون  
 ة ، ووفقا للنص التايل : ــــــــاملتعّلق مبجلة اجلماعات احملليّ  2018ماي  09 املـؤرّخ فــــــــــــي 2018

 .إستدعاء   ع : الموضو       

 ،    2021إبستدعائكم حلضور جلسة اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائية لسنة   أتشرفوبعـــــــد ،       
 . ( بقصر البلدية 15.00بعد الّزوال ) ثّالثةعلى الّساعة ال 2021  نوفمرب    02 الاثءثّ اليوم  و ذلك 

 

                                    السيدة فرايل مسرية بوزيري      مساعدة رئيس البلدية ،  - 

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

 دائرة  سيدي داود ،  
 مستشارة ، رئيسة دائرة املرسى املدينة ،         عائشة املهيــــري السيدة -

 ة والبيئة ،         ظافة والصحّ السيد قيس النيقرو                 مستشار، رئيس جلنة النّ  -

 مستشارة، رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم ، يدة روضة الزاوشي رزق هللا    الس  -
ــند            السيد سليم الزلطين -   ؤون اإلجتماعية والشــــ   وفاقدي الســ ــّ ــار، رئيس جلنة الشــ ــتشــ  مســ

 وحاملي  اإلعاقة ،  



   الطفولة والشباب والرايضة ،مستشار، ، رئيس جلنة      السيد رؤوف الشّنويف            -
 مستشار ،           السيد حممد الّتيجاين بوعزيز -
 مستشار،       السيد حممد نبي  صاحب الطّابع -

 مستشار ،   السيد أيّوب بن احلاج               -
 مستشار،         السيد أمحد ريزا                     - 

 .  مستشارة          السيدة انئلة اهلمامي   -
 

 :  تغّيب   و 
     ،  املساعدة األوىل لرئيس البلدية      اآلنسة مىن خالص           -
 مساعدة رئيس البلدية،       السيدة لطيفة التاجوري         -
ومتابعة  مساعد رئيس البلديّة، رئيس جلنة الّشؤون املالّية و اإلقتصاديّة        السيد إلياس كشك          -   

 التصّرف ، 
 مستشارة ، رئيسة دائرة البحر األزرق ،                   اآلنسة زهور قريرة -
 مستشار، رئيس دائرة املرسى الرايض ،             السيد حممد شراد   - 
            مستشارة ، رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات والتعاون الالّمركزي،              السيدة رمي احلشيشة -

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

 العمرانية ، السيد حمّمد الطيب املهريي         مستشار، مكلف بلجنة األش ال والتهيئة  -

 ، مكّلفة بلجنة شؤون املرأة واألسرة ،  مستشارة                   السيدة نبيلة محزة  -
 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                -
 مستشارة .   السيدة هاجر مطري                -  

 
 

 

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



 
 
 

 

اليت إفتتحها السيد املعز بوراوي ، رئيس  2021جلسة اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائّية لسنة  إنعقدت       
علما و أّن هذه اجللسة هي أتجي  للجلسة املربمج  -، ُمــــــــرحّبا جبميع احلاضرين مـــــــن أعضــــــــــــاء اجمللس البلدي  البلدية

من جمّلة    220تطبيقا للفقرة الثانية من الفص   بسبب عدم إكتمال الّنصاب   2021أكتوبر  28عقدها يوم اخلميس 
 .-اجلماعات احمللّية 

يدات ا السّ ـــــــــ إثر ذلك ، تولـــــّى السيد رئيس البلدية إستعراض املسائ  املعروضة جبـــــــــــدول أعمال اجللسة داعي               
: لّتداول فيها ادة أعضاء اجمللس البلدي لو السّ      
 

I )   : لجنة الّشؤون الماليـّة واإلقتصادّية ومتابعة التصّرف 
 
 .  2021حتويل إعتمادات مرّخص فيها داخل العنوان األّول مليزانّية سنة    (1
 ضبط معلوم اإلشغال الوقيت للملك العمومي البلدي لرتكيز شاحنة جمّهزة لبيع األكلة اخلفيفة.  (2
 .  2021( طرح أّّيم اآلحاد من لزمة الّسوق األسبوعّية ابملرسى الّرّيض لسنة 3
 

 

II )  لجنة الّنظافة و الصّحة و البيئة   : 

 . حول مركز تثمني الّنفاّيت بقمرت اإلعالم بربانمج إّتصايل ❖
 

 
 

 

 

 

 



 

    : ضبط معلوم اإلشغال الوقتي للملك العمومي البلدي لتركيز شاحنة مجّهزة لبيع األكلة الخفيفة  ( 2
أنظار     الّتداول يف شأن ضبط    املعروض على  البلدي  اجمللس  العمومي أعضاء  للملك  الوقيت  معلوم اإلش ال 

اخلفيفةالبلدي لرتكيز شاحنة   األكلة  لبيع  الّدورة    جمّهزة  إنعقاد  البلدي خالل  اجمللس  أغلبية أعضاء  وافقت  اليّت 
على إسناد ترخيص إست الهلا بدائرة    2021أوت    03الّثالاثء    بتاريخ  2021العاديّة الثّالثة للمجلس البلدي لسنة  

املياه    قمرت  تصريف  و  الكهرابئي  الّنور  و  للّشراب  الّصاحل  املاء  بشبكات  الرّبط  و  الصحّية  الّشروط  توفّر  بعد 
إلش ال الوقيت للملك ل   املستعملة و بعد العرض على جلنة الّشؤون املالّية و اإلقتصاديّة اليّت إقرتحت معلوما شهرايّ 

 ارا . دين 1500دينارا و  500يرتاوح بني  العمومي البلدي
 قرار المجلس البلدي 

صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون ابألغلبّية املطلقة على توظيف مبلغ شهري  بعد الّتداول و الّنقاش ،   
للملك العمومي البلدي لرتكيز   يف الّسنة كمعلوم لإلش ال الوقيت  %  5( مع زايدة نسبة د700قدره سبعمائة دينارا ) 

 . كّ  ثالثّية   مسّبقا تّم اخلالص بدائرة قمرت . هذا ، و ي األكلة اخلفيفةشاحنة جمّهزة لبيع 

 :   2021ياض لسنة  ة بالمرسى الرّ طرح أيام اآلحاد من لزمة الّسوق األسبوعيّ (  3

من بينها  و  19تشار فريوس كوفيد إني من ي للتوقّ واحمللّ عيد الوطين واجلهوي خذة على الصّ نظرا لإلجراءات املتّ       
من تعاطي نشاطه خالل  2021ايض لسنة ة ابملرسى الرّ وق األسبوعيّ ن مستلزم السّ نتصاب األسواق ،  مل يتمكّ إمنع 
 الية : م اآلحاد التّ أايّ 

 2021جانفي  24                         2021جانفي  17

 2021ماي  16                           2021 ماي 09

 2021جويلية   18                         2021  جويلية 11

 2021أ وت  01                        2021  جويلية 25

 2021أ وت  15                          2021  أ وت 08

 2021 سبمتب  26

مديد املتعلق بعدم التّ   2021سبتمرب    28بتاريخ    09ؤون احمللية و البيئة عدد  و تبعا ملنشور وزير الشّ 
ة ملا يف ذلك من إخالل تهاء اآلجال التعاقديّ إنسارية املفعول بعد    لزمات األسواق و املساخل البلديةّ يف عقود  

 .ة  بقواعد املنافسة و الشفافيّ 



 :   طرح مبلغ سنوي قدرهاملعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إبداء الرأي يف خصوص 
 من معلوم الّلزمة  د   77.740,384 -
 . من معلوم رفع الفضالت د   10.576,923 -

 . د   88.317,307  اجملــــــــموع : 

 قرار المجلس البلدي 
 

غ سنوي قدره  ـــــــــــطرح مبل   علىصادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون ابإلمجاع  د الّتداول و الّنقاش ،  ــــــبع           
من    رفع الفضالت   من معلوم  د   10.576,923  +  من معلوم الّلزمة  د   77.740,384  كاآليت :  المفصّ د    88.317,307

نظرا -نشاطه  مستلزم هذه الّسوق لتعاطي    و ذلك لعدم إمكانّية،    2021لزمة الّسوق األسبوعّية ابملرسى الّرايض لسنة  
نتصاب  إمن بينها منع  و    19فريوس كوفيد    تشارإني من  ي للتوقّ واحمللّ عيد الوطين واجلهوي  خذة على الصّ لإلجراءات املتّ 

 الية : م اآلحاد التّ خالل أايّ  -األسواق 
 2021جانفي  24                         2021جانفي  17

 2021ماي  16                           2021ماي  09

 2021جويلية   18                         2021جويلية   11

 2021أ وت  01                        2021جويلية   25

 2021أ وت  15                          2021أ وت   08

 2021سبمتب  26

ق بعدم املتعلّ   2021سبتمرب    28بتاريخ    09ؤون احمللية و البيئة عدد  تبعا ملنشور وزير الشّ كذلك  و  
ة ملا يف ذلك من إخالل تهاء اآلجال التعاقديّ إنة سارية املفعول بعد  مديد يف عقود لزمات األسواق و املساخل البلديّ التّ 

 .ة  بقواعد املنافسة و الشفافيّ 
 

 وفّوض اجمللس لرئيسه إّّتاذ اإلجراءات الاّلزمة يف ال رض .  

 

 

 
 
 



 
 

II )ة  ــــلجنة الّنظافة و الصّحة و البيئ   : 

 :   حول مركز تثمين الّنفـايات بقمرت    اإلعالم ببرنامج إّتصالي  ❖
 

إرأتت   إسرتاتيجّية حلماية البيئة و حتسني جودة احلياة لفائدة متساكين املنطقة البلديّة ،صياغة يف إطار   
 ع إختيار أفض  الّتكنولوجيات ــــــوضع خطّة لتثمني الّنفاايت مبركز قمرت تتالءم وسالمة احمليط مبلديّة املرسى 

 و اليّت تستجيب للحاجّيات اإلجتماعّية و اإلقتصاديّة و البيئّية ابخلصوص . ثها املعّدة لل رض  دو أح  
إبقرتاح   الّنظافة و الصّحة و البيئة السّيد قّيس الّنيقرو ، مستشار ، رئيس جلنة  و يف هذا الّسياق ، توىّل         

" مبهّمة البحث يف MH Consultingتكليف شركة "  يتمّث  يف  نيمجيع أعضاء اجمللس البلدي احلاضر إىل  
و مدى أتثريها على البيئة مع تنظيم زايرات ميدانّية إىل اخلارج أحدث الّتكنولوجّيات املختّصة يف تثمني الّنفاايت  

شخصا متكّون من أعضاء اجمللس البلدي و اجملتمع املدين و ممثّلي املؤّسسات   30و    25لفريق يرتاوح عدده بني  
للكهرابء وال از  ال الّتونسية  الّشركة  البيئة و  العالقة على غرار وزارة  الوطنّية حلماية احمليط  عمومّية ذات  الوكالة  و 
ذا  ـــــــــــــذلك للتعّرف عن كثب على أهّم الّتجارب املتعّلقة ابملوضوع ، ه  الوكالة الوطنّية للتصّرف يف الّنفاايت ، وو 

 الاّلزمة ابلتّنسيق مع املاحنني الوطنّيني و العامليني . ميع املصاريف و تتكّف  الّشركة املذكورة جب 
سيتّم  حتسيس الرّأي العام أبمهّية مسألة تثميــــــــن الّنفاايت عرب الومضات اإلشهاريّة و تعليق  الالّفتات   مع العلم أنّه     

و تنظيم امللتقيات اهلادفة إىل بيان العالقة السببّية بني تثمني الّنفايـــــــات و حتسني جودة احلياة إبستعمال أحدث 
 الّتكنولوجيات املتوفّرة عاملّيا .    

 

 قرار المجلس البلدي 

 MHتكليف شركة "   علىصادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون ابإلمجاع  د الّتداول و الّنقاش ،  ــــــبع           
Consulting  مبهّمة البحث يف أحدث الّتكنولوجّيات املختّصة يف تثمني الّنفاايت و مدى أتثريها على البيئة "

شخصا متكّون من أعضاء اجمللس البلدي  30و  25مع تنظيم زايرات ميدانّية إىل اخلارج لفريق يرتاوح عدده بني 
ار وزارة البيئة و الّشركة الّتونسية للكهرابء وال از  و اجملتمع املدين و ممثّلي املؤّسسات العمومّية ذات العالقة على غر 

و الوكالة الوطنّية حلماية احمليط والوكالة الوطنّية للتصّرف يف الّنفاايت ، و ذلك للتعّرف عن كثب على أهّم الّتجارب 
 ن ــــــــة ابلتّنسيق مع املاحنني الوطنّييـــــــــــــــــــة ابملوضوع ، هــــــــذا و تتكّف  الّشركة املذكورة جبميع املصاريف الاّلزمــــــــاملتعّلق

 و العامليني .  





I)  ّف : ة التصرّ ـــــة ومتابع ـــ ة واإلقتصاديّ ــــ ؤون الماليّ لجنة الش 
 

 :   2021  ة ـــ سن   ة  ّـــ لميزاني داخل العنوان األّول    ا ه ص في مرخّ   ات تحويل إعتماد  (1
 : ، وذلك حسب اجلدول التايل   2021ديسمرب لشهر إرأتت البلدية إجراء حتوي  إعتمادات لتكملة صرف املنح اجلملية لألعوان القارين 

 فصل/ 

 الفقرة /ف ف 

 اإلعتمادات النهائية النقص  الزيادة  المبالغ المرسمة بيان النفقة 

01101 

0001 /000 

 تأجير األعوان القـارين  

 و التدرج   األجر األساسي 

1725.599.000 70.203.000 
 

1.795.802.000 

01101 

0002 /000 

 4.814.009.000  311.038.000 4502.971.000 المنح الخصوصية الثابتة 

01101 

0003 /000 

 138.604.000 المنح المرتبطة بالوظيفة   
 

9.744.000 128.860.000 

01101 

0006 /000 

 منحة الساعات اإلضافية  

 الليليى   و العمل  

177.368.000  50.000.000 127.368.000 

 

01101 

0013 /000 

 50.000.000 المنح العائلية  
 

       3500.000     46.500.000 

01101 

0014 /000 

المساهمات المحمولة على  
 المشغل  

1278.887.000 59.836.000  1.338.723.000 



02201 

0003 /000 
 

 1200.000.000 300.000.000  1500.000.000 إستهالك الكهرباء والغاز 

02201 

0009 /0004 
 

 3.841.000 6.159.000  10.000.000 والمعدات   تأمينات التجهيز 

02201 

0011 /000 
 

مصاريف تنظيف المقرات  
 اإلدارية 

80.000.000  48.500.000 31.500.000 

02202 

0045 /0020 
 

اإلعتناء عن طريق المناولة  
 )الشواطئ( 

60.630.000  23.174.000 37.456.000 

 9.524.059.000 المجموع  

 

441.077.000 441.077.000 9.524.059.000 

 قرار المجلس البلدي 

لتكملة صرف املنح   2021داخ  العنوان األّول مليزانيـــّة  سنـــة  ات إجراء حتوي  إعتماد احلاضرون علىبعد الّتداول و الّنقاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي     
 ر ــــــلشهاجلملية لألعوان القارين 

 :ايل ، وذلك حسب اجلدول التّ   2021ديسمرب 

 



 

 فصل/ 

 الفقرة /ف ف 

النهائية  اإلعتمادات النقص  الزيادة  المبالغ المرسمة بيان النفقة   

01101 

0001 /000 

 تأجير األعوان القـارين  

 و التدرج   األجر األساسي 

1725.599.000 70.203.000 
 

1.795.802.000 

01101 

0002 /000 

 4.814.009.000  311.038.000 4502.971.000 المنح الخصوصية الثابتة 

01101 

0003 /000 

 138.604.000 المنح المرتبطة بالوظيفة   
 

9.744.000 128.860.000 

01101 

0006 /000 

 منحة الساعات اإلضافية  

 الليليى   و العمل  

177.368.000  50.000.000 127.368.000 

 

01101 

0013 /000 

 50.000.000 المنح العائلية  
 

       3500.000     46.500.000 

01101 

0014 /000 

 
 

المساهمات المحمولة على  
 المشغل  

 
 

1278.887.000 59.836.000  1.338.723.000 



02201 

0003 /000 
 

 

 1200.000.000 300.000.000  1500.000.000 إستهالك الكهرباء والغاز 

02201 

0009 /0004 
 

 3.841.000 6.159.000  10.000.000 والمعدات   تأمينات التجهيز 

02201 

0011 /000 
 

مصاريف تنظيف المقرات  
 اإلدارية 

80.000.000  48.500.000 31.500.000 

02202 

0045 /0020 
 

اإلعتناء عن طريق المناولة  
 )الشواطئ( 

60.630.000  23.174.000 37.456.000 

 9.524.059.000 المجموع  

 

441.077.000 441.077.000 9.524.059.000 

  

وفّوض اجمللس لرئيسه إّّتاذ اإلجراءات الاّلزمة يف ال رض .                                          
       



 



 


