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 محضر جلسة تنصيب المجلس البلدي

 

 2018جويلية  4التاريخ: 

 المكان : قصر بلدية سيدي بوسعيد 

 الموضوع: تنصيب المجلس لبلدي

 السيدة حذامي بن حراث الكاتبة العامة لوالية تونساإلشراف: 

 المحكمة اإلبتدائية بتونس ة رئيسة الحضور :السيد

 تسجيل الحضور وورقة الحضوروالسيدات والسادة المذكورين بدفتر 

ماي  9المؤرخ في  2018لسنة  29من القانون األساسي عدد  23عمال بأحكام الفصل 

رته الثانية التي تقتضي انتخاب تالمتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية في ف 2018

 رئيس المجلس البلدي ومساعدين له من بين أعضائه خالل أول اجتماع له ,

تولى السيد واإلستفتاء  لالنتخاباتثالثا من القانون األساسي  175الفصل  وعمال بمقتضيات

الجلسة األولى لمجلس بلدية سيدي بوسعيد وذلك بمقتضى  النعقادوالي تونس توجيه الدعوة 

البلدية و تم تضمينه تحت  االنتخاباتاستدعاء وجه لألعضاء الذين تم التصريح بفوزهم في 

 .2018 جوان 23بتاريخ  11806 عدد

وقد تم تعيين السيد محمد الصالح العمراني لكتابة جلسة التنصيب في ظل شغور خطة   

 كاتب عام البلدية.
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من مجلة الجماعات المحلية  220وبناء على توفر النصاب القانوني على معنى الفصل 

رتيبية بالمراحل الت ةبالحضور مذكر ةالجلسة , مرحب  ة الكاتبة العامة للواليةالسيد تافتتح

بمقر والية تونس سابقتين في الغرض تم عقد جلستين لى أنه إ ةلتركيز المجلس البلدي مشير

شملت األولى الكتاب العامين لبلديات تونس والثانية رؤساء القوائم الفائزة بمقاعد المجلس 

  .البلدي بسيدي بوسعيد

 وعلى اثر ذلك استعرض جدول أعمالها المتضمن للنقاط التالية :

  سنا ) من غير المترشحين لرئاسة البلدية( األعضاءرئاسة الجلسة من قبل أكبر 

 ة بحضور من مجلة الجماعات المحلي 213ل صأداء القسم المنصوص عليه بالف

 رئيس المحكمة اإلبتدائية.

  من مجلة الجماعات المحلية 203انتخاب رئيس المجلس البلدي عمال بأحكام الفصل 

 لفائز برئاسة المجلس البلديتسليم رئاسة الجلسة ل 

 اختيار عدد المساعدين 

  من مجلة الجماعات المحلية 245انتخاب المساعدين عمال بأحكام الفصل 

 اختيار عدد اللجان القارة 

 لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف إسناد 

 .توزيع اللجان حسب التمثيل النسبي 

 (216صل الفتحديد مواعيد دورات المجلس البلدي )من مجلة الجماعات المحلية 

عبد  لى السيدإالسيدة الكاتبة العامة لوالية تونس رئاسة الجلسة  أحالتوعلى اثر ذلك 

لرئاسة الجلسة بإعتباره أكبر األعضاء سنا من غير المترشحين لرئاسة الوهاب السباعي 

 البلدية

دا والذي الى أداء القسم فرإالمحكمة دعوة أعضاء المجلس البلدي رئيسة  ةالسيد تثم تول

 ينص على ما يلي : 
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"أقسم باهلل العظيم أن أتفانى في خدمة مصالح البلدية وكل متساكنيها دون تمييز أو 

 " طار احترام الدستور والقوانين وقيم الديمقراطية ووحدة الدولة التونسيةإفي  محاباة

 الجلسة وكذلك السيدة الكاتبة العامة لوالية تونس. توغادر        

من مجلة الجماعات المحلية, تولى أعضاء المجلس  214تطبيقا لمقتضيات الفصل         

رشادات اإلتصال بهم ضمن بطاقة إيداع عنوانيهم المختارة وعناوين بريدهم اإللكتروني وإ

 رشادات وزعت عليهم في الغرض.إ

من مجلة الجماعات المحلية المتعلق  6رئيس الجلسة بمقتضيات الفضل وذكر السيد       

بتفرغ رؤساء البلديات حيث يقصد بالتفرغ عدم الجمع بين رئاسة المجلس البلدي وممارسة 

أي وضيفة أو مهنة أخرى ويوضع رئيس المجلس البلدي في القطاع العام في وضعية عدم 

 مباشرة خاصة.

خامسا من القانون األساسي المتعلق  117مقتضيات الفص وتولى كذلك تذكيرهم ب     

اإلستفتاء اآلتي نصه :" ينتخب الرئيس باإلقتراع السري من بين رؤساء وباإلنتخابات 

 القائمات الفائزة في اإلنتخابات للراغبين في الترشح ويكون بطريقة رفع اليد"

مترشح   فع األيدي , وتقدمالمجلس البلدي بروتم اإلعالن عن فتح باب الترشحات لرئاسة 

 .محمد خليل الشريف  ديالس وحيد وهو

 أسفر على النتائج التالية: الذيوتم المرور إثر ذلك لإلقتراع السري   

 12العدد الجملي لألوراق:   

 )ال شيء( 0عدد األوراق البيضاء:   

 11 عدد األصوات مع:  

 1عدد األصوات ضّد:   
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وبالتالي أسفرت نتائج اإلقتراع على فوز السيد محمد خليل الشريف بمنصب رئيس   

  2023- 2018المجلس البلدي ببلدية سيدي بوسعيد للفترة النيابية 

  لمدة خمسة عشرة دقيقة. ثم رفعت الجلسة لإلستراحة  

أعضاء المجاس ثم استأنفت الجلسة على اثر ذلك لتجديد عدد المساعدين وتم اإلتفاق بإجماع 

 )اثنين( مساعدين02على عدد 

 انتخاب المساعد األول:-

ترشحت اآلنسة مروى العبيدي لمنصب مساعد اول مراعاة لمبدأ التناصف مع اإلشارة الى 

 سنة وقد أفرزت نتائج  اإلنتخاب على ما يلي : 35أنها تبلغ من العمر أقل من 

 12*العدد الجملي لالوراق :

 )الشيء( 0اء:*عدد األوراق البيض

 12*عدد األصوات مع: 

 )ضد( 0*عدد األصوات ضد:

 وتم بالتالي انتخابها مساعدة أولى لرئيس البلدية

 انتخاب المساعد الثاني:-

 وقد ترشح لمنصب مساع ثاني كل من السادة:

 الياس الصغير-

 محمد العربي الرصاع-

 وتم اجراء اقتراع سري أسفر عن ما يلي :

 12راق و*العدد الجملي لأل
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 )ال شيء(0*األوراق البيضاء: 

 01*الياس الصغير:

 11*محمد العربي الرصاع:

 لي التصريح بفوز السيد محمد العربي الرصاع بمنصب مساعد ثان لرئيس البلديةاوتم بالت

 ومتابعة التصرف *اسناد لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية

 ترشح لرئاسة اللجنة كل من :

 الياس الصغير-

 الرايسي سنياء-

 وتم اجراء اإلقتراع السري الذي أسفرت نتائجه على ما يلي :

 12*العد الجملي لألوراق:

 )الشيء( 0*األوراق البيضاء:

 02لياس الصغير :*إ

 10*سنياء الرايسي:

وتم بالتالي اسناد رئاسة لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف للسيدة سنية 

 الرايسي.

( لجان بإعتبار لجنة الشؤون المالية 08العدد الجملي للجان القارة بثمانية)وتم تحديد 

 واإلقتصادية ومتابعة التصرف و يتمثل في ما يلي :

 النظافة والصحة والبيئة-1

 شؤون المرأة واألسرة والشؤون اإلجتماعية وفاقدي السند و حاملي اإلعاقة-2
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 األشغال والتهيئة العمرانية-3

 رية واسداء الخدماتالشؤون اإلدا-4

 الطفولة والشباب والرياضة-5

الحوكمة المفتوحة واإلعالم والتواصل والتقييم والتعاون الديمقراطية التشاركية و-6

 الالمركزي

 الفنون والثقافة والتربية والتعليم-7

 ثم تم المرور الى انتخاب رئاسة اللجان القارة وأفضت نتائج اإلنتخابات الى ما يلي :

 السيدة سليمة بن سلطانالنظافة والصحة والبيئة :-

السيدة بسمه شؤون المرأة واألسرة والشؤون اإلجتماعية وفاقدي السند و حاملي اإلعاقة:-2

 التبرسقي

 السيد سمير الريفياألشغال والتهيئة العمرانية: -3

 السيد المنصف القرويالشؤون اإلدارية واسداء الخدمات:-4

 السيدة هالة الدرويش الرفرافيوالرياضة: الطفولة والشباب-5

الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة واإلعالم والتواصل والتقييم والتعاون -6

 السيد الياس الصغيرالالمركزي: 

 السيدة عائشة القرجيالفنون والثقافة والتربية والتعليم:-7

 وتم تحديد مواعيد الدورات العادية األربعة كما يلي :

 األسبوع األول من شهر فيفري  -

 األسبوع األول من شهر ماي  -

 األسبوع األول من شهر أوت -
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 األسبوع األول من شهر ديسمبر  -

 .غادر الجلسة السيد عبد الوهاب السباعي قبل انتخاب اللجان القارة

 ورفعت الجلسة في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال

 اءاتــــــــــاإلمض 

 

 

 

   

 


