
                              الجمھوریـــــــة التونسیـــــــــــة 
  وزارة الشؤون المحلیة و البیئة 

  بلدیة بن عروس    

  بن عروسومساعدیھ ببلدیة   محضر انتخاب رئیس المجلس البلدي

  

    إنتخاب رئیس المجلس البلدي  1

ذكرا بأحكام تولى السید عبد السالم مكي  رئیس الجلسة التذكیر بمقتضیات الفصل السادس من مجلة الجماعات المحلیة الذي یوجب تفرغ رؤساء البلدیات م

  .األساسي لإلنتخابات  من القانون 175كما ذكر بمقتضیات الفقرة الخامسة من الفصل . الفقرة الثالثة منه المتعلقة باإلجراءات المتخذة في حال مخالفته 

لسنة  07خامسا من نفس  القانون األساسي عدد  117كما تولى دعوة رؤساء القوائم الراغبین في الترشح للتعبیر عن ذلك برفع الید طبقا ألحكام  الفصل 

ل على األغلبیة المطلقة لألصوات كما تولى المتعلق باإلنتخابات و اإلستفتاء ، و یكون رئیسا للمجلس المترشح المتحص 2017فیفري  14المؤرخ في  2017

  . من مجلة الجماعات المحلیة التي تخص إنتخاب رئیس البلدیة والمساعدین  246و 245تذكیرهم بمقتضیات الفصلین 

  :وبفتح باب الترشحات لمنصب رئیس المجلس تقدم السیدین 

  الحومة : رئیس القائمة المستقلة   جلول الجبالي 

  حزب حركة النهضة :رئیس قائمة   محمد المزوغي 

 و قد تم ضبط ترتیب المترشحین بإعتماد الحروف األبجدیة     

عضاء الحاضرین الذین و على إثر ذلك تولت اإلدارة البلدیة حینیا إعداد بطاقات اإلقتراع للدورة األولى إلنتخاب رئیس المجلس و تم تسلیمها إلى  السادة األ

و على إثر هذه العملیة تولى فریق اإلسناد من إطارات البلدیة فتح . ین قاموا بتعمیر بطاقة اإلقتراع و وضعها بصندوق اإلقتراع توجهوا تباعا إلى الخلوة أ

  : النتائج على النحو التالي  لتكون وعلى إثر ذلك تم فرز األصوات بطریقة علنیة   الصندوق و إحتساب أوراق اإلقتراع أمام الحاضرین و

 منها    29= ألوراق اإلقتراع  العدد الجملي -



o  04:  أوراق بیضاء 

o   00: أوراق ملغاة 

o  موزعة كما یلي   25العدد الجملي لألصوات المصرح بها:. 

 :  

عدد األصوات المتحصل   إسم المترشح   ر/ع

  علیها 

  النسبة 

 %88  22  محمد المزوغي   01

 % 12  03  جلول الجبالي   02

 

  .تحصل على األغلبیة المطلقة من األصوات فإنه یصبح هو رئیس المجلس البلدي   محمد المزوغيو حیث أن المترشح السید    

  

   انتخاب المساعد األول 2

  

تولى السید محمد المزوغي رئیس المجلس البلدي تذكیر السادة الحضور بمقتضیات الفصل السابع من مجلة الجماعات المحلیة الذي 

و فتح باب الترشحات لخطة ... " حاالت اإلستحالة ، یكون الرئیس و المساعد األول من جنسین مختلفین  بإستثناء: " ینص على أنه 

  .لیلیا مخلوف:  المساعد األول برفع الید و ترشح لهذه الخطة السیدة 



ضاء المجلس الحاضرین الذین تولوا و على إثر ذلك تولت اإلدارة البلدیة إعداد بطاقات اإلقتراع بالعدد الكافي و تسلیمها إلى السادة أع   

التنقل للخلوة تباعا و تعمیر البطاقة  و وضعها في صندوق اإلقتراع فتح الصندوق و على إثر هذه العملیة تولى فریق اإلسناد من إطارات 

  :على النحو التاليفرز األصوات بطریقة علنیة  لتكون النتائج  البلدیة فتح الصندوق وٕاحتساب أوراق اإلقتراع أمام الحاضرین و

 منها     29= العدد الجملي ألوراق اإلقتراع  -

o  07: أوراق بیضاء 

o  00: أوراق ملغاة 

o  موزعة على النحو التالي  22العدد الجملي لألصوات المصرح بها: 

  : التالي 

أو المترشح حسب ( إسم المترشحة   ر/ع

  )  الحال 

عدد األصوات 

  المتحصل علیها 

  النسبة 

 %100  22  مخلوفلیلیا   01

تحصلت على األغلبیة المطلقة من األصوات  فقد تم التصریح بفوزها و بالتالي  تصبح هي   لیلیا مخلوفو حیث أن المترشحة السیدة   

  .المساعدة األولى لرئیس المجلس البلدي 

  

  

  



  

  :   إنتخاب المساعد الثاني -3

  

رئیس المجلس البلدي السادة الحضور بمقتضیات الفقرة الثانیة من الفصل السابع من مجلة الجماعات   محمد المزوغيذكر السید     

و . " و یكون سن الرئیس أو أحد المساعدین األولین أقل من خمس و ثالثون سنة : " ..... المحلیة التي تنص على ما یلي           

سنة  فقد دعا السادة األعضاء الحاضرین إلى  35و المساعدة االولى یتجاوز سنهما  حیث تم التاكد من ان كل من رئیس المجلس البلدي

  .رامي محمودي : و على إثر فتح باب الترشحات برفع الید ترشح لهذه الخطة السید  . الترشح لهذه الخطة مع مراعاة شرط السن 

بإعداد بطاقات اإلنتخاب بالعدد الكافي و تسلیمها إلى السادة أعضاء و بعد التثبت من إستیفاء شرط السن المطلوب بادرت اإلدارة البلدیة   

 المجلس الحاضرین الذین تولوا التوجه إلى الخلوة تباعا و قاموا بتعمیر بطاقات اإلقتراع و وضعها في صندوق اإلقتراع   و بفرز األصوات

  : كانت النتائج على النحو التالي 

 منها    29  = العدد الجملي ألوراق اإلقتراع  -

o  04: أوراق بیضاء 

o  00: أوراق ملغاة 

o  موزعة على النحو التالي  25العدد الجملي لألصوات المصرح بها: 

  

 

  



أو المترشح حسب ( إسم المترشحة   ر/ع

  )  الحال 

عدد األصوات 

  المتحصل علیها 

  النسبة 

 % 100  25  رامي محمودي   01

   

تحصل على األغلبیة المطلقة لألصوات  فقد تم التصریح بفوزه وتكلیفه  بخطة المساعد   رامي محموديو حیث أن المترشح السید 

  . الثاني لرئیس المجلس البلدي 

  :   لثإنتخاب المساعد الثا- 4

  

تولى السید محمد المزوغي رئیس المجلس البلدي فتح باب الترشحات لخطة المساعد الثالث من بین السادة األعضاء الحاضرین و قد 

  ألفة المرواني : رشح لهذه الخطة السیدة  ت

إلى  و قد بادرت اإلدارة البلدیة بإعداد بطاقات اإلقتراع بالعدد الكافي و تسلیمها إلى السادة أعضاء المجلس الحاضرین الذین تولوا التوجه

ى فریق اإلسناد من إطارات البلدیة فتح الخلوة تباعا و قاموا بتعمیر بطاقات اإلقتراع و وضعها في صندوق اإلقتراع وعلى إثر ذلك تول

  : الصندوق و فرز األصوات لتكون النتائج على النحو التالي 

 منها     29= العدد الجملي ألوراق اإلقتراع  -

o  04.أوراق بیضاء 

o  00أوراق ملغاة 



o  موزعة على النحو التالي 25العدد الجملي لألصوات المصرح بها: 

  

حسب  أو المترشح( إسم المترشحة   ر/ع

  )  الحال 

عدد األصوات 

  المتحصل علیها 

  النسبة 

 % 100  25  الفة المرواني  01

تحصلت على األغلبیة المطلقة لألصوات  تم التصریح بفوزها وتكلیفها بخطة المساعد الثالث   الفة المروانيو حیث أن المترشحة السیدة 

  . لرئیس المجلس البلدي 

  

  :   لرابعإنتخاب المساعد ا -  5

  

تولى السید محمد المزوغي رئیس المجلس البلدي فتح باب الترشحات لخطة المساعد الرابع من بین السادة األعضاء الحاضرین و قد 

  شیماء الدریدي : هارون شمام و السیدة  :ترشح لهذه الخطة كل من السید 

ا إلى السادة أعضاء المجلس الحاضرین الذین تولوا التوجه إلى و قد بادرت اإلدارة البلدیة بإعداد بطاقات اإلقتراع بالعدد الكافي و تسلیمه

الخلوة تباعا و قاموا بتعمیر بطاقات اإلقتراع و وضعها في صندوق اإلقتراع وعلى إثر ذلك تولى فریق اإلسناد من إطارات البلدیة فتح 

  : الصندوق و فرز األصوات لتكون النتائج على النحو التالي 

 منها   29= اإلقتراع  العدد الجملي ألوراق -

o  01.أوراق بیضاء 



o  00أوراق ملغاة 

o  على النحو التالي  28العدد الجملي لألصوات المصرح بها  
  

أو المترشح حسب ( إسم المترشحة   ر/ع

  )  الحال 

عدد األصوات 

  المتحصل علیها 

  النسبة 

 % 78.5  22  هارون شمام  01

 % 21.5  6  شیماء الدریدي  02

تحصل على األغلبیة المطلقة لألصوات  تم التصریح بفوزه وتكلیفه بخطة المساعد الرابع لرئیس  هارون شمامالسید  و حیث أن المترشح

  . المجلس البلدي 

  

  

  2018جوان  25بن عروس في 

  

  رئیس المجلس البلدي                                                                 الكاتب العام                                              رئیس الجلسة 

  

 محمد المزوغي                                                                 كمال الوحیشي                                         عبد السالم مكي 


