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 0202 جويلية 20 : التاريخ
 قصر البلدية بالزارات:  المكان

 تنصيب المجلس البلدي :الموضوع 
دعوة التولى السيد والي قابس  واالستفتاء لالنتخاباتثالثا من القانون األساسي  071عمال بمقتضيات الفصل    

وجه لألعضاء الذين تم التصريح بفوزهم  استدعاءمقتضى ، وذلك بالزاراتالجلسة األولى لمجلس بلدية  النعقاد
 0202جوان  06ـدد بتاريخ 7777البلدية وتم تضمينه تحت عـ االنتخاباتفي 

 :  األتي ذكرهموقد حضر الجلسة األولى األعضاء       
    مخلوف اللغماني -1 دلندة جديان -7 لطفي البطيبي -3 أمال العلوي -0 السالم الدحماني عبد  -0

ضو المختار  -02 حنان العياشي -9 منال المنصوري -2 صالح الحجاجي -7 ل المعيوفيسلسبي -6
 .حبيب العلوي -00 سعيدة أفاح -00 القروي

بصفته اكبر األعضاء سنا رئاسة الجلسة وأعلن  ضو المختار القرويوبناءا على توفر النصاب القانوني تولى السيد 
 : ا أساسا النقاط التالية أشغالها ويتضمن جدول أعماله انطالقعن 
حسن نفيس وكيل  بحضور السيدمن مجلة الجماعات المحلية  003أداء القسم المنصوص عليه بالفصل  -

 .بقابس االبتدائيةالمحكمة رئيس 
 من مجلة الجماعات المحلية  023الفصل طبق رئيس المجلس البلدي  انتخاب -
 تسليم رئاسة الجلسة للفائز برئاسة المجلس البلدي -
 رفع الجلسة  -
 الجلسة  استئناف -
 من مجلة الجماعات المحلية  071تحديد عدد المساعدين عمال بالفصل  -
 المساعدين انتخاب -
أمكن في الجلسة األولى أو في جلسة  إن)تحديد عدد اللجان القارة وتوزيع المسؤوليات صلب اللجان  -

 (ثانية تعقد في أجل ال يتعدى خمسة أيام
في الجلسة األولى أو في جلسة ثانية تعقد في أجل ال يتعدى  أمكنإن )مجلس تحديد مواعيد دورات ال -

 (أيامخمسة 
أداء  إلىوإثر التعريف بالمراحل التي يتعين إتباعها يتولى السيد رئيس المحكمة أو من ينوبه دعوة األعضاء  

ة وكل متساكنيها دون تمييز أو أتفانى في خدمة مصالح البلدي أنأقسم باهلل العظيم "القسم وفي ما يلي نصه 
 ".الدستور والقوانين وقيم الديمقراطية ووحدة الدولة التونسية احتراممحاباة في إطار 

سة المجلس البلدي اإلعالن عن فتح باب الترشحات لرئاوبعد اإلنتهاء من أداء القسم يتولى رئيس الجلسة 
من مجلة الجماعات المحلية المتعلق بتفرغ رؤساء  26لفصل ويكون برفع األيدي كما يتم تذكيرهم بمقتضيات ا

المجالس البلدية ويقصد بالتفرغ عدم الجمع بين رئاسة المجلس البلدي وممارسة أي وظيفة أو مهنة اخرى، 
 .ويوضع رئيس المجلس البلدي بالقطاع العام في وضعية عدم المباشرة الخاصة



        واالستفتاء لالنتخاباتمن القانون األساسي ( خامسا) 007كما يتولى تذكيرهم بمقتضيات الفصل      
 ".السري من بين رؤساء القائمات الفائزة في اإلنتخاب الراغبين في الترشح باالقتراعينتخب الرئيس "

 12إذا تحصل أحد المترشحين على األغلبية المطلقة  االقتراعإثر ذلك يشرع رئيس الجلسة في إجراء عملية 
زائد واحد من أصوات أعضاء الحاضرين يتم التصريح بفوزه لرئاسة المجلس البلدي وتسلم له رئاسة  في المائة

الجلسة وفي عدمه يتم اللجوء الى إجراء دورة ثانية إلنتخاب الرئيس من بين المترشحين اإلثنين الذين تحصال 
ما فإنه يصرح بإنتخاب أصغر صوات وفي صورة تساوي األصوات بينهالدورة الولى على أكبر عدد من األفي 

الرئاسة المترشحين سنا، وعلى إثر اإلعالن عن نتائج إنتخاب رئيس المجلس البلدي يتولى رئيس الجلسة تسليم 
 .للرئيس المنتخب

( صى تقديرأقعلى  مساعدين 27)المنتخب ويتم تحديد عدد المساعدين  ةسئابرثم ترفع الجلسة و وتستأنف 
 .من مجلة الجماعات المحلية ، ويشرع في إنتخاب المساعدين 071 يات الفصل عـددعمال بمقتض

يتم إنتخابه بنفس الصيغة التي تمت بالنسبة للرئيس على ان يكون من جنس مختلف عن : المساعد األول -
 خابانتوالبقية بنفس طريقة  االعتبارقاعدة السن بعين لاعد الثاني أخذ لمسجنس الرئيس ثم يتم إنتخاب ا

 .الرئيس وعند تساوي األصوات يتم التصريح بنجاح اآلصغر سنا
تم  النصاب القانوني توفرفي التاريخ والساعة أعضاء المجلس البلدي المنتخبين وبعد التأكد من  أجتمعوعليه 

 من مجلة الجماعات المحلية 003دعوة جميع اعضاء المجلس البلدي المنتخبون الداء القسم طبق الفصل 
 : السيد وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بقابس حيث تم اداء القسم التاليبحضور 

 احترامأتفانى في خدمة مصالح البلدية وكل متساكنيها دون تمييز أو محاباة في إطار  أنأقسم باهلل العظيم " 
 ".الدستور والقوانين وقيم الديمقراطية ووحدة الدولة التونسية 

 .لمجلس البلدي برفع األيديفتح باب الترشح لرئاسة اثم 
صوت أي  00على  هحصولعلى وأسفرت عملية اإلقتراع السّري والمباشر عبد السالم الدحماني  فترّشح السيد

عبد السالم الدحماني برئاسة المجلس السيد  وبالتالي تّم التصريح بفوزعضاء الحاضرين األ من %022بنسبة 
 .البلدي بالزارات

ا الحضور من إطارات جهوية ومحلية ومتساكني رئاسة الجلسة مهنئ عبد السالم الدحماني وإثر ذلك توّلى السيد
المنطقة البلدية بفوزه على رأس البلدية واعدا إّياهم بالتعاون والتوافق والشراكة مع كافة مكونات المجتمع 

ت تطبيق مجلة المدني من أجل تحقيق تنمية محلية شاملة دون إقصاء أو تهميش وذلك في إطار مقتضيا
 0202ماي  29المؤرخ في  0202لسنة  09الجماعات المحلية الصادرة بموجب القانون األساسي عدد 

 .والذي أكد في أغلب فصوله عن الحوكمة المحلية والتدبير الحر
 .ثّم رفعت الجلسة لإلستراحة

السادة أعضاء المجلس  وطلب من المنتخب البلديوإثر ذلك انعقدت الجلسة من جديد برئاسة رئيس المجلس 
 ه استقر الرأي على العدد التالي تحديد عدد المساعدين وعلي

 مساعد أول -
 مساعد ثاني -
 مساعد ثالث -
 مساعد رابع -

 مساعدين 27على عدد  بثمانية اصواتالمصادقة : القرار * 
وأسفرت عملية اإلقتراع  يامال العلو نسةاآل إليه تاألول فترّشحوإثر ذلك فتح باب الترشح لمنصب المساعد 

من األعضاء الحاضرين وبالتالي تّم التصريح  %022صوت أي بنسبة  00السّري والمباشر على حصولها على 
 .سنة 31ال يتجاوز  باألمرعلما وان عمر المعنية  منصب المساعد األولب امال العلوينسة آلا بفوز



وأسفرت عملية اإلقتراع السيد مخلوف اللغماني  رّشحفتح من جديد باب الترشح لمنصب المساعد الثاني فتو
من األعضاء الحاضرين وبالتالي تّم التصريح  %022صوت أي بنسبة  00السّري والمباشر على حصوله على 

 .لرئيس البلدية منصب المساعد الثانيب مخلوف اللغمانيالسيد بفوز 
وأسفرت عملية اإلقتراع  السيد صالح الحجاجي وفتح من جديد باب الترشح لمنصب المساعد الثالث فترّشح

من األعضاء الحاضرين وبالتالي تّم التصريح  %022صوت أي بنسبة  00السّري والمباشر على حصوله على 
 .بمنصب المساعد الثالث لرئيس البلدية صالح الحجاجيالسيد بفوز 

وأسفرت عملية اإلقتراع السّري  ي البطيبيالسيد لطفوفتح من جديد باب الترشح لمنصب المساعد الرابع فترّشح 
من األعضاء الحاضرين وبالتالي تّم التصريح بفوز  %022صوت أي بنسبة  00والمباشر على حصوله على 

 .بمنصب المساعد الرابع لرئيس البلدية لطفي البطيبيالسيد 
بإستثناء لجنة لجان وتركيبتها تاجيل النظر في عدد الوفي الختام إتفق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على 

يتّم إسنادها إلى أحد أعضاء المجلس البلدي من غير التي سالشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف 
 .التي من ضمنها الرئيس والمساعد األول ةالقائم

ت الستكمال اجراءا 21/27/0202عقد جلسة على الساعة التاسعة صباح الخميس على كما تّم اإلتفاق 
 .تكوين اللجان وتوزيع المهام صلبها وتحديد مواعيد دورات المجلس البلدي

 .الخامسة والربع مساءاعة ورفعت الجلسة في حدود الس
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