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   25/06/2018  في  بن عروس                             الجمھوریـــــــة التونسیـــــــــــة 
  وزارة الشؤون المحلیة و البیئة 

  بن عروس بلدیة    
**-**-**-**-** -** -** -** -**  
   

  
  

  محضر تنصیب 
   بن عروس بلدیة لمجلس البلدي ال

   2023- 2018للمدة النیابیة  
   2018جوان  25

  

و عمال  2018اي ــــــــالبلدیة م اتلالنتخابائیة ــى إثر التصریح بالنتائج النهـعل     

المتعلق 2017فیفري  14المؤرخ في  2017لسنة  7بمقتضیات القانون األساسي عدد 

 2014ماي  26المؤرخ في  2014لسنة  16بتنقیح و إتمام القانون األساسي عدد 

المؤرخ في  2018لسنة  29القانون األساسي عدد  و  اءالمتعلق باالنتخابات و االستفت

  المتعلق بمجلة الجماعات المحلیة 2018ماي  9

بلدیة قصر ب  اـــالحادیة عشر صباحعلى الساعة  2018جوان  25 االثنینیوم انعقدت 

 جلسة تنصیب المجلس البلدي المنتخب بإشراف السید عبد اللطیف المیساويبن عروس 

  : ادة ـــــــالسیدات والس أعضاء المجلس البلدي  ورـــــوالي بن عروس و بحض

  جلول الجبالي 

 لیلیا مخلوف 

  ایمن بحروني 

  مكي عبد السالم 

  مزي البثینة 

  محمد كمال بن ساسي 

 سلیمان سعیدة بن 

  هارون شمام 

  نسرین الفوزري 

  محمد المزوغي 

  مروة بن خذر 
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  محمد بوقطایة 

  المیساوي منیة 

  محمد الهادي بن قاسم 

  هاجر العزلوك 

  رامي محمودي 

  حسناء بنسالمة 

  لطفي الزائر 

  لبیبة لطیف 

  محمد فضل 

  المنصف العوادي 

  الفة المرواني 

  سیف الدین الریاحي 

 ظافر الصغیر 

  روضة الزیادي 

  ابتسام الماكني 

  منیر الطراوي 

  شیماء الدریدي 

 انیس كرشود 

  : ةالسید و تغیب عن الجلسة

  لیلیا المنوبي 

  : ادةـــــمن جهة أخرى السیدات والس الجلسة كما حضر 

 رئیسة المحكمة اإلبتدائیة ببن عروس  ناریمان الجدیدي 

  الكاتب العام للبلدیة  كمال الوحیشي  

   المحكمة اإلبتدائیة ببن عروس ة كاتب 

  فریق اإلسناد من اإلدارة البلدیة ممثل في كل من السادة محمد الهمامي و محمد

 .سي ومحمد قننة وعدد من اعوان البلدیة یعلي السو 
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وعدد من  منظمات المجتمع المدني كما واكب الجلسة ثلة من ممثلي األحزاب السیاسیة و 

 . المواطنین

و قد رحب السید الوالي في مستهل الجلسة بالحضور مقدما بتهانیه لكافة أعضاء     

المجلس البلدي المنتخبین متمنیا لهم النجاح و التوفیق في مهامهم الجدیدة كما تقدم 

  .بالشكر الجزیل لكافة أعضاء النیابات الخصوصیة المتخلیة عّما بذلوه من جهد

ة لكل السادة األعضاء المنتخبین تطبیقا لمقتضیات مذكرا أنه تم توجیه إستدعاءات فردی

فیفري  14المؤرخ في  2017لسنة  07اسي عدد ــــانون األســــثالثا من الق 175الفصل 

المؤرخ في  2014لسنة  16انون األساسي عدد ـــــالمتعلق بتنقیح و إتمام الق 2017

  .المتعلق باإلنتخابات و اإلستفتاء  2014ماي  26

صّرح والي بن عروس ) 30( من مجموع ) 29( اضرین ــــحصاء عدد الحهذا وبإ 

  : بحصول النصاب القانوني و تم اإلنطالق في المداوالت حسب جدول األعمال التالي 

 تعیین رئیس الجلسة و مساعد له -1

 أداء القسم  -2

 إنتخاب رئیس المجلس البلدي  -3

 تحدید عدد مساعدي الرئیس  -4

 إنتخاب المساعدین  -5

 دید اللجان القارة المنبثقة عن المجلس تح -6

 رئیس لجنة الشؤون المالیة واإلقتصادیة ومتابعة التصرف إنتخاب  -7

  .تعیین مواعید جلسات المجلس البلدي  -8

 

  :هومساعد تعیین رئیس الجلسة  - 1
 

 29من القانون األساسي عدد ) الفقرة األولى( 246ذكر السید الوالي بمقتضیات الفصل 

المتعلق بمجلة  الجماعات المحلیة التي تنص  2018ماي  9المؤرخ في  2018لسنة 

         یترأس أكبر أعضاء المجلس البلدي سنا الجلسة التي ینتخب فیها الرئیس " على 

و حیث ثبت بعد التأكد من سن األعضاء الحاضرین من " و یساعده أصغر األعضاء سنا 
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إستنادا على قائمة المترشحین الفائزین في (غیر المترشحین لرئاسة المجلس البلدي 

عبد  أن السید) المستقلة لإلنتخاباتاإلنتخابات البلدیة المعدة من طرف الهیئة العلیا 

  أصغرهم سنا ، رامي محمودي السید ا وــــــاء المجلس سنـــــــهو أكبر أعض السالم مكي

  .  إلى السید عبد السالم مكي تولى السید الوالي إحالة رئاسة الجلسة لذا 

  

 :أداء القسم  - 2
 

من مجلة  213رئیس الجلسة التذكیر بمقتضیات الفصل  عبد السالم مكي تولى السید 

المؤرخ في  2018لسنة  29الجماعات المحلیة الصادرة بمقتضى القانون األساسي عدد 

و تولى السادة أعضاء المجلس البلدي المنتخبین تباعا آداء القسم .  2018ماي  09

ة و كل متساكنیها دون أقسم باهللا العظیم أن أتفانى في خدمة مصالح البلدی: "التالي 

تمییز أو محاباة في إطار إحترام الدستور و القوانین و قیم الدیمقراطیة و وحدة الدولة 

رئیسة المحكمة اإلبتدائیة ببن عروس  ناریمان الجدیدي السیدة بحضورو ذلك " التونسیة 

  . تحریر محضر أداء القسم المرفق بهذا المحضر  الكاتب العام للبلدیة و قد تولى السید 

  

  :إنتخاب رئیس المجلس البلدي -3

 

رئیس الجلسة التذكیر بمقتضیات الفصل السادس من مجلة  عبد السالم مكي تولى السید 

الجماعات المحلیة الذي یوجب تفرغ رؤساء البلدیات مذكرا بأحكام الفقرة الثالثة منه 

كما ذكر بمقتضیات الفقرة الخامسة من  .المتعلقة باإلجراءات المتخذة في حال مخالفته 

  .من القانون األساسي لإلنتخابات  175الفصل 

تولى دعوة رؤساء القوائم الراغبین في الترشح للتعبیر عن ذلك برفع الید طبقا ألحكام  كما 

 14المؤرخ في  2017لسنة  07القانون األساسي عدد  نفس  خامسا من 117الفصل 

المتعلق باإلنتخابات و اإلستفتاء ، و یكون رئیسا للمجلس المترشح  2017فیفري 

 245صوات كما تولى تذكیرهم بمقتضیات الفصلین المتحصل على األغلبیة المطلقة لأل

  . من مجلة الجماعات المحلیة التي تخص إنتخاب رئیس البلدیة والمساعدین  246و
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  :السیدین وبفتح باب الترشحات لمنصب رئیس المجلس تقدم 

 الحومة : المستقلة قائمة الرئیس    جلول الجبالي 

  ة ضحركة النه حزب:قائمة  رئیس  محمد المزوغي 

 و قد تم ضبط ترتیب المترشحین بإعتماد الحروف األبجدیة     

و على إثر ذلك تولت اإلدارة البلدیة حینیا إعداد بطاقات اإلقتراع للدورة األولى إلنتخاب 

السادة األعضاء الحاضرین الذین توجهوا تباعا إلى  إلى  تسلیمهارئیس المجلس و تم 

و على إثر هذه . اع و وضعها بصندوق اإلقتراع الخلوة أین قاموا بتعمیر بطاقة اإلقتر 

العملیة تولى فریق اإلسناد من إطارات البلدیة فتح الصندوق و إحتساب أوراق اإلقتراع 

  : التالي  على النحوفرز األصوات بطریقة علنیة  لتكون النتائج  أمام الحاضرین و

 منها    29= العدد الجملي ألوراق اإلقتراع  -

o 04 :  أوراق بیضاء 

o  00:  أوراق ملغاة 

o  موزعة كما   25العدد الجملي لألصوات المصرح بها

 :یلي 

   

عدد األصوات   إسم المترشح   ر/ع

  المتحصل علیها 

  النسبة 

 %88  22  محمد المزوغي   01

 % 12  03  جلول الجبالي   02

 

 األغلبیة المطلقة من األصواتتحصل على  محمد المزوغي و حیث أن المترشح السید    

  .فإنه یصبح هو رئیس المجلس البلدي 

 محمد المزوغيرئاسة الجلسة إلى السید  عبد السالم مكي و على إثر ذلك أحال السید  

المنتخب الذي عبر عن شكره و تقدیره لكافة السادة األعضاء على البلدي  رئیس المجلس 

المحافظة على مكتسبات واعدا بالتفاني في خدمة المدینة و . الثقة التي منحوها إیاه

  لسة على ان تستأنف بعد نصف ساعةو تم رفع الج.البلدیة و تحسینها 
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 تحدید عدد مساعدي الرئیس   - 4
 

 تولى دعوةالذي رئیس المجلس البلدي  محمد المزوغيالسید  تم استئناف الجلسة برئاسة

أحكام  الفصل  لمقتصیاتأعضاء المجلس لمباشرة إجراءات تحدید عدد المساعدین طبق 

تم المرور  و على إثر النقاش و تبادل وجهات النظر. من مجلة الجماعات المحلیة  245

  : عدد المساعدین  و أثمر التصویت النتائج التالیة  إلى التصویت برفع األیدي لتحدید

 صوت  24=    بأربعةمساعدین ال عددالموافقة على تحدید  األصواتعدد  -

 صوت  05:عدد المساعدین بأربعة    الموافقة على تحدیدعدد األصوات غیر  -

  س ـــــــرار المجلــــــــــق

تحدید عملیة التصویت برفع الید قرر المجلس البلدي  النقاش و تبادل األراء  وٕاثر بعد

  . عضوا  24و ذلك بموافقة  أربعةعدد المساعدین بــــ 

  أنتخاب المساعدین - 5
  

  :  ولإنتخاب المساعد األ -أ 

 

رئیس المجلس البلدي تذكیر السادة الحضور بمقتضیات  محمد المزوغيتولى السید 

بإستثناء حاالت : "  أنه الفصل السابع من مجلة الجماعات المحلیة الذي ینص على

و فتح باب ... " اإلستحالة ، یكون الرئیس و المساعد األول من جنسین مختلفین 

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

 تسلیمها إلىبالعدد الكافي و  اإلقتراعو على إثر ذلك تولت اإلدارة البلدیة إعداد بطاقات    

و  السادة أعضاء المجلس الحاضرین الذین تولوا التنقل للخلوة تباعا و تعمیر البطاقة 

إثر هذه العملیة تولى فریق اإلسناد  فتح الصندوق و علىوضعها في صندوق اإلقتراع 

فرز األصوات  من إطارات البلدیة فتح الصندوق وٕاحتساب أوراق اإلقتراع أمام الحاضرین و

  :بطریقة علنیة  لتكون النتائج على النحو التالي
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 منها     29= العدد الجملي ألوراق اإلقتراع  -

o  07: أوراق بیضاء 

o  00: أوراق ملغاة 

o  موزعة على  22العدد الجملي لألصوات المصرح بها

 :النحو التالي 

  : التالي 

أو المترشح حسب ( إسم المترشحة   ر/ع

  )  الحال 

عدد األصوات 

  المتحصل علیها 

  النسبة 

 %100  22  لیلیا مخلوف  01

 األغلبیة المطلقة من األصوات تحصلت على  لیلیا مخلوف و حیث أن المترشحة السیدة   

  .عدة األولى لرئیس المجلس البلدي تصبح هي المسا فقد تم التصریح بفوزها و بالتالي 

  

  :   إنتخاب المساعد الثاني -   ب. 

  

رئیس المجلس البلدي السادة الحضور بمقتضیات الفقرة  محمد المزوغي ذكر السید     

 ما یلي           الثانیة من الفصل السابع من مجلة الجماعات المحلیة التي تنص على

. و یكون سن الرئیس أو أحد المساعدین األولین أقل من خمس و ثالثون سنة : " ..... 

یتجاوز  و حیث تم التاكد من ان كل من رئیس المجلس البلدي و المساعدة االولى" 

فقد دعا السادة األعضاء الحاضرین إلى الترشح لهذه الخطة مع مراعاة سنة   35سنهما 

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

  . محمودي

و بعد التثبت من إستیفاء شرط السن المطلوب بادرت اإلدارة البلدیة بإعداد بطاقات   

السادة أعضاء المجلس الحاضرین الذین تولوا  تسلیمها إلىاإلنتخاب بالعدد الكافي و 

  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  -
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o  04: أوراق بیضاء 

o  00: أوراق ملغاة 

o  موزعة على  25الجملي لألصوات المصرح بها العدد

 :النحو التالي 

  

أو المترشح حسب ( إسم المترشحة   ر/ع

  )  الحال 

عدد األصوات 

  المتحصل علیها 

  النسبة 

 % 100  25  محمودي  رامي  01

   

فقد تم  األغلبیة المطلقة لألصوات تحصل على  حمودي مالسید رامي  و حیث أن المترشح

  . بخطة المساعد الثاني لرئیس المجلس البلدي  بفوزه وتكلیفه التصریح 

  

  :   لثإنتخاب المساعد الثا -ج  
  

رئیس المجلس البلدي فتح باب الترشحات لخطة المساعد  محمد المزوغيتولى السید 

ألفة :  السیدة الثالث من بین السادة األعضاء الحاضرین و قد ترشح لهذه الخطة 

  المرواني 

ى السادة تسلیمها إلبالعدد الكافي و  اإلقتراعو قد بادرت اإلدارة البلدیة بإعداد بطاقات 

أعضاء المجلس الحاضرین الذین تولوا التوجه إلى الخلوة تباعا و قاموا بتعمیر بطاقات 

اإلقتراع و وضعها في صندوق اإلقتراع وعلى إثر ذلك تولى فریق اإلسناد من إطارات 

  : ندوق و فرز األصوات لتكون النتائج على النحو التالي البلدیة فتح الص

 منها     29= العدد الجملي ألوراق اإلقتراع  -

o  04.أوراق بیضاء 

o  00أوراق ملغاة 

o  موزعة على  25العدد الجملي لألصوات المصرح بها

 :النحو التالي
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أو المترشح حسب ( إسم المترشحة   ر/ع

  )  الحال 

عدد األصوات 

  المتحصل علیها 

  النسبة 

 % 100  25  الفة المرواني  01

تم و حیث أن المترشحة السیدة الفة المرواني  تحصلت على األغلبیة المطلقة لألصوات  

  . بخطة المساعد الثالث لرئیس المجلس البلدي وتكلیفها  هاالتصریح بفوز 

  

  :   لرابعإنتخاب المساعد ا -  ب.  -د

  

رئیس المجلس البلدي فتح باب الترشحات لخطة المساعد  تولى السید محمد المزوغي

هارون :الرابع من بین السادة األعضاء الحاضرین و قد ترشح لهذه الخطة كل من السید 

  شیماء الدریدي : السیدة  و شمام 

بالعدد الكافي و تسلیمها إلى السادة  قتراعو قد بادرت اإلدارة البلدیة بإعداد بطاقات اإل

س الحاضرین الذین تولوا التوجه إلى الخلوة تباعا و قاموا بتعمیر بطاقات أعضاء المجل

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= العدد الجملي ألوراق اإلقتراع  -

o  01.أوراق بیضاء 

o  00أوراق ملغاة 

o  على النحو  28العدد الجملي لألصوات المصرح بها

  ي التال
  

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
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تحصل على األغلبیة المطلقة لألصوات  تم  هارون شمامو حیث أن المترشح السید 

  . لرئیس المجلس البلدي  بخطة المساعد الرابع التصریح بفوزه وتكلیفه

  القارة المنبثقة عن المجلس البلديتحدید اللجان  - 6
  

رئیس المجلس البلدي تذكیر السادة الحضور بمقتضیات  محمد المزوغي تولى السید 

یشكل المجلس : "  ما یلي  من مجلة الجماعات المحلیة الذي ینص على 210الفصل 

البلدي إثر تنصیبه عددا مالئما من اللجان القارة ال یقل عددها على أربع لجان لدرس 

بمقتضیات الفقرة األخیرة  كما ذكرهم أیضا.... " المسائل المعروضة على المجلس البلدي 

لیس للجان سلطة تقریریة ، و ال یمكنها ممارسة " التي تنص على أنه  212من الفصل 

و بعد النقاش و تبادل . " أي صالحیة من صالحیات المجلس البلدي ولو بتفویض منه 

لجنة  12تحدید عدد اللجان المزمع إحداثها بـ ت الموافقة باإلجماع علىوجهات النظر تم

   :التاليقارة مبینة على النحو 

 لجنة الشؤون المالیة و االقتصادیة و متابعة التصرف   -1

 لجنة النظافة و الصحة و البیئة   -2

 لجنة شؤون المرأة و األسرة   -3

 لجنة األشغال و التهیئة العمرانیة   -4

 لجنة الشؤون اإلداریة و إسداء الخدمات   -5

 التعلیم لجنة الفنون و الثقافة و التربیة و   -6

 لجنة الطفولة و الشباب و الریاضة   -7

 لجنة الشؤون االجتماعیة و الشغل و فاقدي السند و حاملي اإلعاقة   -8

 لجنة المساواة و تكافؤ الفرص بین الجنسین   -9

 لجنة الدیمقراطیة التشاركیة و الحوكمة المفتوحة  -10

 لجنة اإلعالم و التواصل و التقییم  -11

 لجنة التعاون الالمركزي  -12
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ان توزیع  رئیس المجلس البلدي الحضور محمد المزوغي السید  اعلمو على إثر ذلك 

المسؤولیات داخل اللجان وفقا لقاعدة التمثیل النسبي سیتم ضبطه بالنظام الداخلي 

مصادقة علیه به وزارة الشؤون المحلیة و البیئة لل ستوافینا طبق للنموذج الذيللمجلس 

من طرف المجلس البلدي في اجل ال یتجاوز ثالثة اشهر من تركیزه و ذلك عمال 

بإستثناء لجنة الشؤون المالیة . من مجلة الجماعات المحلیة  215بمقتضیات الفصل 

واإلقتصادیة ومتابعة التصرف التي یتوجب ان تسند رئاستها إلى احد أعضاء المجلس 

  ول لتي تم من ضمنها إنتخاب الرئیس و مساعده األ القائمات ا رالبلدي من غی

  انتخاب رئیس لجنة  الشؤون المالیة و اإلقتصادیة و متابعة التصرف  - 7

تولى السید محمد المزوغي  رئیس المجلس البلدي تذكیر السادة الحضور بمقتضیات 

تسند : " ...من مجلة الجماعات المحلیة الذي ینص على  210من الفصل  الفقرة االخیرة

رئاسة اللجنة المكلفة بالمالیة و الشؤون اإلقتصادیة و متابعة التصرف إلى احد أعضاء 

  " المجلس البلدي من غیر القائمات التي تم من ضمنها إنتخاب الرئیس و مساعده األول 

س اللجنة المكلفة بالمالیة و الشؤون اإلقتصادیة   لخطة رئی  لذا تم فتح باب الترشحات

من غیر القائمات التي تم من من بین السادة األعضاء الحاضرین  و متابعة التصرف

نسرین : السیدة  قد ترشح لهذه الخطة  وضمنها إنتخاب الرئیس و مساعده األول 

لماكني عن قائمة و السیدة إبتسام ا الفوزري عن القائمة المستقلة بن عروس الجدیدة 

  حزب التیار الدیمقراطي 

و قد بادرت اإلدارة البلدیة بإعداد بطاقات اإلنتخاب بالعدد الكافي و تسلیمها إلى السادة 

أعضاء المجلس الحاضرین الذین تولوا التوجه إلى الخلوة تباعا و قاموا بتعمیر بطاقات 

فریق اإلسناد من إطارات  اإلقتراع و وضعها في صندوق اإلقتراع وعلى إثر ذلك تولى

  : البلدیة فتح الصندوق و فرز األصوات لتكون النتائج على النحو التالي 

 منها     29= العدد الجملي ألوراق اإلقتراع  -

o  01.أوراق بیضاء 

o  00أوراق ملغاة 

o  موزعة على  28العدد الجملي لألصوات المصرح بها

  : النحو التالي 
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حسب  أو المترشح( إسم المترشحة   ر/ع

  )  الحال 

عدد األصوات 

  المتحصل علیها 

  النسبة 

 % 78.5  19  نسرین الفوزري  01

 % 21.5  9  إبتسام الماكني   02

على األغلبیة المطلقة لألصوات  تم  تتحصل ة نسرین الفوزريالسید ةو حیث أن المترشح

  االقتصادیة و متابعة التصرف الشؤون المالیة ولجنة برئاسة  ا وتكلیفهاالتصریح بفوزه

  المجلس البلدي  مواعید دورات تحدید - 8

تولى السید محمد المزوغي  رئیس المجلس البلدي تذكیر السادة الحضور بمقتضیات 

یحدد : من مجلة الجماعات المحلیة التي تنص على  216الفقرة الثانیة من الفصل 

  و بعد النقاش". " مواعید دوراته العادیة و یعلم بها العموم  المجلس في اول إجتماعاته

و تبادل وجهات النظر تمت الموافقة باإلجماع على تحدید مواعید دورات المجلس البلدي 

  : على النحو التالي 2018لسنة 

  2018أوت  10یوم الجمعة :  الدورة العادیة الثالثة-

  2018أكتوبر  26یوم الجمعة :الرابعةالدورة العادیة  -

  
  

  . رفعت الجلسة  هراالواحدة و النصف ظو في حدود الساعة                  

  

  رئیس المجلس البلدي                                  رئیس الجلسة        الكاتب العام للبلدیة       

)  اكبر األعضاء سنا(                                       

عبد السالم  مكي                                    محمد المزوغي                    كمال الوحیشي  


