
  



 الجمهورية التونسيـــة                                                                                        

 الداخلية   وزارة                 

 بلدية المرسى                  

 شؤون المجلس البلدي            

 محضر الجلسة التمهيديـــّة 
 لمجلس بلدية المرسى         

  2022 لسنة  الثانية ة  في دورته العاديّ 
   2022  أفريل   19  لثالثاء ا المنعقدة يوم  

 ة  بقصر البلديّ 
 

 
 

 
 

 

ة  بقصر البلدية اجللسة التمهيدي    احلادية عشرة صباحا اعة  على الس    2022  أفريل    19  الثالاثءإنعقدت يوم        
حبضور   و    ،  ، رئيس البلدية  املعز بوراوي  برائسة السيد  2022لسنة  الثانيةة للمجلس البلدي يف دورته العادي  

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

 

مهيدية للمجلس البلدي يف دورته  ستدعائكم حلضور اجللسة الت  و بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد، أتشرف إب            
يوم  الت    2022لسنة    انيةالث  ة  العادي   السا    2022  أفريل  19  الاثءالث   ستنعقد  احلادية عشرة  عة  على 

 ة.( بقصر البلدي  11.00) صباحا 
                                    مستشارة ، رئيسة دائرة البحر األزرق ،              زهور قريرة  اآلنسة  -

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

 مستشارة ، رئيسة دائرة املرسى املدينة ،       عائشة املهيــــري السيدة -
السند   السيد سليم الزلطن  - وفاقدي  والشغل  اإلجتماعية  الش ؤون  جلنة  رئيس  مستشار، 

 ، اإلعاقة وحاملي
 جلنة شؤون املرأة واألسرة ، رئيسة ،  مستشارة          السيدة نبيلة محزة  -
 مستشار،         السيد أمحد ريزا               -

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

 



 : تغّيب و 
 املساعدة األوىل لرئيس البلدية،    اآلنسة مىن خالص             -
 مساعدة رئيس البلدية ،  السيدة فرايل مسرية بوزيري        -
                        ومتابعة التصرف،                          مساعد رئيس البلدي ة، رئيس جلنة الش ؤون املالي ة واإلقتصادي ة      السيد إلياس كشك          -
 مساعدة رئيس البلدية ،    السيدة لطيفة التاجوري         -

 مستشار، رئيس دائرة قمرت ،  السيد حممد ضياف الدريدي     -
 مستشار، رئيس دائرة املرسى الرايض ،               السيد حممد شراد   -  

 ،  الال مركزي  مستشارة ، رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات والتعاون        احلشيشةالسيدة رمي  -

 مستشار، ، رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة ،   السيد رؤوف الشن ويف              -

 مستشار، رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة ،              السيد قيس النيقرو              -

                              مستشارة، رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم ،   السيدة روضة الزاوشي رزق هللا   -

 اجلنسني ، مستشار، رئيس جلنة املساواة وتكافؤ الفرص بني                 السيد فارس العي اشي -
 ، رئيسة جلنة اإلعالم و اإلت صال و الت قييم ، السيدة هاجر مطري                مستشارة  -
 مستشار، مكلف بلجنة األشغال والتهيئة العمرانية ،    السيد حمم د الطيب املهريي       -
 مستشار ،                 السيد عياض الزهار -

 مستشار ،   السيد سليم احملرزي                -
 مستشار،        السيد أمين بن مسعود  -
 مستشارة ،      السيدة سهام عز الد ين         -
 ، مستشارة      آلنسة راقية الغريب             ا -
 مستشار،                 السيد خالد شيبوب  -
 مستشار،    السيد حممد نبيل صاحب الط ابع -

 . مستشار        السيد حممد الت يجاين بوعزيز-
 اجللسة التمهيدية :    حضركما 

 السيد الكاتب العام ،   •
 ، كتابة اجمللس •

 مواطنون.  •

 



 
 

 

  ة ة للمجلس البلدي يف دورته العادي  ة اجللسة التمهيدي  ، رئيس البلدي    عز بوراوي املالسي د    فتتح إ           
وضع اجللسة يف إطارها املتمث ل يف تطبيق مقتضيات الفصل ، مث   ُمرح با جبميع احلاضرين      2022  لسنة  انيةالث  

ة للمجلس وجواب جلسة ورة العادي  " تسبق إنعقاد الد    على: ي ينص  من جملة اجلماعات احمللية الذ    216
قبل اتريخ إنعقاد    ألقل  ة تلتئم إبشراف رئيس اجمللس البلدي أو من ينوبه من بني املساعدين شهرا على امتهيدي  

ة بوسائل اإلعالم املتاحة لسماع مداخالهتم يف املسائل ذات  دعى إليها متساكنو املنطقة البلدي  ورة ، يُ د  ــــــال
احمللي  الص   البلدي  بغة  ابلربامج  وتعريفهم  يتم  ة  الت    ة.  اجللسة  املعروضة خالل  املقرتحات  قبل  درس  مهيدية من 
 .  ة املوالية للمجلس البلدي "ورة العادي  عرض على الد  ة حسب مشموالهتا وتُ جان البلدي  الل  

 :   و متحورت مجلة مطالب و مالحظات و إقرتاحات املواطنني يف ما يلي
 

 

 

 

 

 



 


