الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
واليــة ســليــانـة
بلدية بوعــرادة

محضر الجلسة األولى لمجلس بلدية بوعرادة
الــتاريــــخ  26 :جوان .2018
المـكـــــــان :مقر بلدية بوعرادة
الموضـــوع :تنصيب المجلس البلدي.
عمال بمقتضيات مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضي القانون األساسي عدد  29لسنة  2018المؤرخ
في  09ماي  2018و الفصل  175ثالثا من القانون األساسي لالنتخابات

و االستفتاء تولى السيد

والي سليانة الدعوة النعقاد الجلسة األولى لمجلس بلدية بوعرادة ،وذلك بمقتضى استدعاء وجه لألعضاء الذين تم
التصريح بفوزهم في االنتخابات البلدية وتم تضمينه بتاريخ  20جوان . 2018
وقد حضر الجلسة األولى األعضاء اآلتي ذكرهم :
القــائــمـة
حركة حزب النهضة بوعرادة
حركة حزب النهضة بوعرادة
حركة حزب النهضة بوعرادة
حركة حزب النهضة بوعرادة
حركة حزب النهضة بوعرادة
التيار الديمقراطي
التيار الديمقراطي
الجبهة الشعبية
الجبهة الشعبية
الجبهة الشعبية
الجبهة الشعبية
الجبهة الشعبية
الجبهة الشعبية
نداء تونس
نداء تونس
نداء تونس
نداء تونس
بوعرادة أوال

االسم واللقب
المنجي بن المجول
رحابـ السالمي
الهادي العرفاوي
مريم الوسالتي
فتحي الرياحيـ
زينب المناعي
عادل عربيه
زياد الجبالي
مريم عرفاوي
مجدي همامي
شافية الرياحي
عادل الفرحاني
أم الزين الهمامي
منية الهمامي
الناصر خصيبي
أميمة الرياحيـ
محمد خالد الحرزليـ
نصر النفاتي

السن
40
26
61
27
44
29
33
49
25
34
49
50
42
45
61
25
61
48

العـــنـــوان
نهج القصر حي الزياتين بوعرادة
نهج اليمن عدد  17بوعرادة
حي البساتين بوعرادة
حي البساتين نهج االكليل بوعرادة
قصر بوخريص عين القصيل بوعرادة سليانة
هنشير فــطـيس بوعرادة
حي السعادة بوعرادة
 03نهج باستور ببوعرادة
نهج طه حسين حي الصفاء
حي الزياتين ببوعرادة
حي الزياتين نهج ابن الجزارـ بوعرادة
 20نهج اليمن ببوعردة
حي السعادة بوعرادة
حي السعادة نهج الهادي شاكر عدد  14بوعرادة
نهج الجمهورية بوعرادة
حي السعادة بوعرادة
شارع البيئة بوعرادة
 55نهج الجزائر حي النور الثاني بوعرادة

كما حضر الجلسة رئيس المحكمة االبتدائية بسليانة.

إفتتاحـ الجلسة من طرف السيد الكاتب العام للوالية

بعد التثبت من توفر النصاب القانوني ،افتتح السيد الكاتب العام للوالية جلسة تنصيب المجلس البلدي
ببوعرادة بكلمة رحب بها بأعضاء المجلس البلدي المنتخب و السيد رئيس المحكمة االبتدائية بسليانة و السيد
معتمد بوعرادة رئيس النيابة الخصوصية سابقا متمنيا التوفيق ألعضاء المجلس المنتخب في المهام المنوطة
بعهدتهم في تسيير المرفق العمومي و دعاهم إلى تكاتف الجهود للسهر على راحةـ المواطنين و تحسين ظروف
عيشهم  .ثم أحال رئاسة الجلسة للسيد الناصر الخصيبي بإعتبارهـ أكبر أعضاء سنا.
و بنا ًء على توفر النصاب القانوني تولى السيد الناصر خصيبي بصفته أكبر األعضاء سنا رئاسة الجلسة و
أعلن عن انطالق أشغالها الذي يتضمن جدول أعمالها أساسا النقاط التالية:


التثبت من إستكمال النصاب



تولى أكبر االعضاء سنا لرئاسة الجلسة



اداء القسم المنصوص عليه بالفصل  213من مجلة الجماعات المحلية بحضور رئيس المحكمة االبتدائية .



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



تسليم رئاسة الجلسة للفائز برئاسة المجلس البلدي و تقليده الوشاح.



تحديد عدد المساعدين



انتخاب المساعدين عمال بأحكام الفصل  245من مجلة الجماعاتـ المحلية.



إنتخاب رئيس لجنة الشؤون المالية و اإلقتصادية و متابعة التصرف.
وإثر التعريف بالمراحل التي يتعين إتباعها تولى السيد رئيس الجلسة بحضور رئيس المحكمة اإلبتدائية

بسليانة دعوة األعضاء إلى أداء القسم فرادا وفي ما يلي نصه " أقسم باهلل العظيم أن أتفاني في خذمة مصالح
البلدية و كل متساكنيها دون تمييز أو محاباة في إطار احترام الدستور و القوانين وقيم الديمقراطية ووحدة
الدولة التونسية".
وبعد االنتهاء من أداء القسم ألقى السيد الناصر خصيبي رئيس الجلسة الكلمة التالية:
رحب في مستهل كلمته بالسيد الكاتب العام للوالية و السيد معتمد بوعرادة والسيد رئيس المحكمةـ االبتدائية
بسليانة و كافة زمالئه بالمجلس البلدي المنتخب داعيا إياهم إلى التكاتف و التعاون قصد خدمة مدينة بوعرادة "
و ال شئ غير بوعرادة ".
إثر ذلك تم تذكيرهم بمقتضيات الفصل  6من مجلة الجماعات المحلية المتعلق بتفرغ رؤساء المجالسـ البلدية
و يقصد بالتفرغ عدم الجمع بين رئاسة المجلس البلدي و ممارسة أي وظيفة أو مهنية أخرى ،يوضع رئيس
المجلس البلدي بالقطاع العام في وضعية عدم المباشرة الخاصة.
كما تولى تذكيرهم بمقتضيات الفصل  ( 117خامسا ) من القانون األساسي لالنتخابات و االستفتاء
" ينتخب الرئيس باالقتراع السري من بين رؤساء القائمات الفائزة في االنتخابات الراغبين في الترشح ".

إثر ذلك ثم فتح باب الترشحات النتخاب رئيس المجلس البلدي ببوعرادة.
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إنتخاب رئيس المجلس البلدي:

تقدم الترشح لرئاسة المجلس البلدي السيدان :
 منجي بن المجول  :عن قائمة حركة النهضة :عن قائمة الجبهة الشعبية
 -زياد الجبالي

 نتيجة االقتراع األول السري:وبعد التأكد من عدد بطاقات االنتخاب و عددهم  18بطاقة تحصل اآلتي ذكرهم على األصوات التالية :
تحصل على  10أصوات
 منجي بن المجول
تحصل على  08أصوات
 زيـاد الجبالـي


نتيجة االقتراع:
إثر ذلك تم االعالن عن انتخاب السيد منجي بن المجول سنه يتجارز  35سنة رئيس المجلس ببوعرادة .
ثم تسلم السيد منجي بن المجول رئاسة الجلسة وتم تقلد الوشاح.
وبعد ذلك تم المرور لإلعداد النتخاب المساعدين.
وعمال بمقتضيات الفصل  245من مجلة الجماعاتـ المحلية طلب السيد رئيس الجلسة تحديد عدد المساعدين

من طرف كل أعضاء المجلس البلدي فكانت النتيجة كما يلي:
-

مقترح  04مساعدين  11 :صوت

-

مقترح  02مساعدين  01 :صوت

-

أوراق بيضاء

 06 :أصوات

وبذلك قام المجلس البلدي بتحديد عدد مساعديه بـأربعة ( )04
بعد ذلك تم المرور مباشرة إلى إنتخاب المساعد االول الذي يكون من جنس مختلف عن جنس الرئيس
( جنس أنثي).
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انتخاب المساعد األول :

ترشحت لهذا المنصب السيدة منية الهمامي عن قائمة نداء تونس لهذا المنصب.
إثر ذلك تم االعالن عن إنتخاب السيدة  :منية الهمامي سنها أكثر من  35سنة نظرا لتحصلها على  10أصوات
مقابل  08أوراق ملغاة.
3

انتخاب المساعد الثاني :

تم المرور إلى انتخاب المساعد الثاني الذي يكون سنه وجوبا أقل من  35سنة و ترشح لهذا المنصب األنسة :
 -أميمة الرياحي

إثر ذلك تم االعالن عن إنتخاب األنسة  :أميمة الرياحيـ سنها أقل من  35سنة نظرا لتحصلها على 10
أصوات مقابل  08أوراق ملغاة.
 4انتخاب المساعد الثالث.
ترشح لمنصب مساعد الثالث السيد :
 محمد خالد الحرزليإثر ذلك تم االعالن عن إنتخاب السيد :محمد خالد الحرزليـ نظرا تحصله على  10أصوات مقابل  08أوراق
ملغاة.
 -5انتخاب المساعد الرابع :
ترشح لمنصب مساعد الرابع السيد:
 فتحي الرياحيإثر ذلك تم االعالن عن إنتخاب السيد :فتحي الرياحي نظرا تحصله على  10أصوات مقابل  08أوراق ملغاة.
وعمال بمقتضيات الفصل  210و 211من مجلة الجماعات المحلية تولى المجلس البلدي في مرحلة أولى
انتخاب لجنة الشؤون المالية و االقتصادية و متابعة التصرف واالتفاقـ باالجماع على تأجيل النظر في تحديد عدد
اللجان القارةـ و توزيعها بإعتماد قاعدة التمثيل النسبي للقائمات المجلس البلدي و تحديد مواعيد دورات المجلس
البلدي إلى جلسة الحقةـ تنعقد في أجل ال يتعدي  05أيام من تاريخ إنعقاد الجلسة األولى.
)1

لجنة الشؤون المالية و االقتصادية و متابعة التصرف.

وفقا لمقتضيات الفقرةـ األخيرة من الفصل  210من مجلة الجماعاتـ المحلية التي تنص على أن رئاسة هذه
اللجنة تسند إلى أحد أعضاء المجلس البلدي من غير القائمات التي تم من ضمنها إنتخاب الرئيس و مساعده األول
فترشح لهذه الخطة السادة :
 عادل عربية  :عن قائمة التيار الديمقراطي نصر النفاتي  :عن قائمة بوعرادة أوالوكانت نتيجة االنتخابات التالية:
ـ عادل عربية تحصل على  08أصوات
ـ نصر النفاتي تحصل على  10أصوات

