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 المحضر الجملي لجلسة المجلس البلدي    

 2022ة لسنة  ـــــفي دورته اإلستثنائيّ 
 2022  ديسمبر   19اإلثنين    المنعقدة يوم  

 
 

 
 

بقصر البلدية جلسة اجمللس   احلادية عشرة صباحااعة  على الس    2022  ديسمرب   19  اإلثنني  إنعقدت يوم  
وحبضور السي دات والس ادة ، رئيس البلدية،    املعز بوراوي   برائسة السيد  2022البلدي يف دورته اإلستثنائي ة لسنة  

 29 األساسي عددأعضاء اجمللس البلدي اآليت ذكرهم ،بعد توجيه إستدعاءات كتابي ة تطبيقا ملــــــــــا يقتضيه القانون  

 :  التايلة وفقا للنص ــــــــــــــــــــ املتعل ق مبجلة اجلماعات احمللي   2018ماي  09 املـؤر خ فــــــــــــي 2018لسنة 

 .إستدعاء   الموضوع :       

ستدعائكم حلضور جلسة اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائية  ،  يتشر ف السي د رئيس البلدي ة إب  وبعـــــــد  
صباحا   (  11.00)  رة  ــــــاحلادية عش على الس اعة    2022  ديسمرب   19  اإلثننييوم  املزمع عقدها     2022لسنة  
لعدم إكتمال النصاب القانوين للحضور    2022  ديسمرب  16  اجلمعة لنفس الدورة ليوم    أتجيل وذلك    ،   البلديةبقصر  

                                     .  -من جمل ة اجلماعات احمللي ة  220من الفصل  2تطبيقا ملقتضيات الفقرة  –

 ، رئيسة دائرة املرسى املدينة ،   مستشارة   عائشة املهيــــري السيدة -    

 السيد رؤوف الشن ويف           مستشار، ، رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة ،  -   
 السيدة روضة الزاوشي رزق هللا  مستشارة، رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم ، -

     

ــ   السيد سليم الزلطين -        ــار، رئيس جلنة الشـــــ ــتشـــــ ــند           مســـــ  ؤون اإلجتماعية والشـــــــدل وفاندي الســـــ
 حاملي  اإلعانة ،  و

 مستشار ،     السيد حممد الت يجاين بوعزيز -
 مستشار،  السيد حممد نبيل صاحب الط ابع -
 السيد خالد شيبوب              مستشار. -



    

 :  ب ــــــــــــتغي   و 

 ،  املساعدة األوىل لرئيس البلدية    اآلنسة مىن خالص           -
 ،    مساعدة رئيس البلدية        لطيفة التاجوري      السيدة -

 ، ومتابعة التصر ف  ، رئيس جلنة الش ؤون املالي ة و اإلنتصادي ة  مساعد رئيس البلدي ة        السيد إلياس كشك           -
 ،   مساعدة رئيس البلدية  السيدة فرايل مسرية بوزيري      -  

 رئيسة جلنة شؤون املرأة واألسرة ،مستشارة،        السيدة نبيلة محزة  -      
 مستشارة ، رئيسة دائرة البحر األزرق ،              اآلنسة زهور نريرة   - 

 مستشار، رئيس دائرة املرسى الرايض ،               السيد حممد شراد   -    
 مستشار، رئيس دائرة نمرت ،   السيد حممد ضياف الدريدي    -
 مستشار، رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة ،           السيد نيس النيقرو              -

 رئيسة جلنة اإلعالم والتواصل والتقييم، السيدة هاجر مطري              مستشارة ، -   
 

 ستشار، رئيس جلنة املساواة وتكافؤ الفرص بني اجلنسني ،م السيد فارس العي اشي -
مســتشــارة ، رئيســة جلنة الدميقراتية التشــاركية واحلوكمة املفتوحة ، رئيســة  اآلنسة إميان الفهري -       

 دائرة  سيدي داود ،  
 مستشارة ، رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات والتعاون الال مركزي،    يشة السيدة رمي احلش  -    

           

 السيد حمم د الطيب املهريي      مستشار، مكلف بلجنة األشدال والتهيئة العمرانية ،  -
 السيد أمحد ريزا                   مستشار،    -
 السيدة سهام عز الد ين           مستشارة ،  -
 مستشار ،                السيد عياض الزهار -
 السيد سليم احملرزي               مستشار ،  -
 مستشار،     السيد أمين بن مسعود  -
 ،  مستشارة  اآلنسة رانية الدريب              -
 السيد أي وب بن احلاج           مستشار ،   -
 .  مستشارة     السيدة انئلة اهلمامي   -
 
 
 

 



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

 
 

 

اليت إفتتحها السيد املعز بوراوي ، رئيس   2022إنعقدت جلسة اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائي ة لسنة 
 . و اإلدرة البلدي البلدية، ُمــــــــرحب ا جبميع احلاضرين مـــــــــــن أعضــــــــــــاء اجمللس

 تنيالسي داملعروضة جبـــــــــــدول أعمال اجللسة داعيا  املسألةإثر ذلك ، تولـــــ ى السيد رئيس البلدية إستعراض      
  و السادة أعضاء اجمللس البلدي للت داول فيها : 

 

 
 متابعة التصّرف :  و    اإلقتصادّية   و لجنة الّشؤون الماليـّة  ❖

 

 . 2021طرح المبالغ المالية المثقـلة على وجه الخطأ بالحساب المالي لسنة   ✓
 

 متابعة التصّرف :  و    اإلقتصادّية   و لجنة الّشؤون الماليـّة  ❖
 

 :   2021لة على وجه الخطأ بالحساب المالي لسنة  ة المثقّـ الماليّ طرح المبالغ   ✓
أنظار  املعروض          البلدياء  ــــــأعضعلى  لسنـــاملصادنة عل   اجمللس  املايل  املثق لة ابحلساب  املالية  املبالغ  ة ـى ترح 

 و املفص لة كاآليت : 2021
اخلاص مبعلوم استدالل امللك العمومي   2208مثقل خطأ ابلفصل    :د    299.446.000مبلغ مايل ندره     *

البحري مـــــن ترف السيدة رمي بوعزيز و السادة إلياس عبيـــد و زهري الربهومي و حممــــد اجلبايل و نزار بن فرج ، حيث  
 .  2020و  2019 يتسنأن ه سبق تثقيل هذا املبلغ 

اخلاص مبعلوم إشدال ونيت جلزء من منتزه   5109مثق ل ابلزايدة خطأ ابلفصل    :د    5.795.914* مبلغ مايل ندره  
 الند للرتفيه".  يالسعادة ابسم شركة "ليل 

اخلاص مبعلوم كراء أصل جتاري مبوجب   5101: مثق ل ابلزايدة خطأ ابلفصل  د    60.500.000* مبلغ مايل ندره  
 سيد هشام بن منصور.سم املدين الالوكالة احلرة للمقهى العالية املرسى إب 



 
 


