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 الـجـمـهـورٌـة الـتـونـسـٌـة  

 وزارة الشؤون المحلٌة والبٌئة

   والٌــــــة ســلــٌــانــــــــة

   بــلــدٌـــة الـكــــرٌــــــب

 

 محضر جلسة تنصٌب

 المجلس البلدي بالكرٌب

 2018 من شهر جوان لسنة 25ٌوم اإلثنٌن 

 

تبعا لمحضر النتائج النهائٌة لإلنتخابات البلدٌة التً صرحت بها الهٌئة المستقلة لإلنتخابات 

، وعلى 2018 ماي 17 والمؤرخ فً 2018 لسنة 88 بمقتضى قرارها عدد 2018 ماي 17بتارٌخ 

 إلى جمٌع الناجحٌن فً 2018 جوان 19اإلستدعاءات الموجهة من طرف السٌد والً سلٌانة بتارٌخ 

االنتخابات البلدٌة لبلدٌة الكرٌب على عناوٌنهم المذكورة بطلبات تقدٌم الترشحات إلنتخابات بلدٌة 
 .الكرٌب

 وعلى الساعة الحادي عشر صباحا إنعقاد 2018 من شهر جوان لسنة 25فقد تم الٌوم اإلثنٌن 

 :جلسة تنصٌب المجلس البلدي بالكرٌب بحضور السادة

 عن السٌد والً سلٌانة: السٌد كاتب عام والٌة سلٌانة

 رئٌس المحكمة االبتدائٌة سلٌانة:  السٌد علً عواٌنٌة

وحٌث تبٌن توفر النصاب القانونً للجلسة حٌث حضر جمٌع األعضاء المقدر عددهم 

شكري الجوادي، سناء البوبكري، محمد الفرشٌشً، نادٌة البوبكري، : عضوا وهم السادة18بـ

بدرالدٌن الدندانً، الناصر طالبً، رهام البوبكري، حمادي البوبكري، راضٌة الرزقً، رضاء 
العرفاوي، بسمة الفرشٌشً، أٌمن الجوادي، الشرٌف السلٌطً، فاطمة الدرٌدي، مختار المٌساوي، 

 لطفً السلٌطً، نهى سعد و رؤوف البوبكري 

وتولى السٌد مكً الجبالً الكاتب العام للبلدٌة كتابة الجلسة بمساعدة السٌد عدنان العبٌدي 
 .متصرف ببلدٌة الكرٌب

إفتتح السٌد الكاتب العام للوالٌة الجلسة ورحب فً مستهلها بالحضور وبٌن أن هذا المجلس هو 
مختار المٌساوي بصفته أكبر : أول مجلس منتخب بعد الثورة وتمنى لهم النجاح ودعى السٌد

 .األعضاء سنا من غٌر المترشحٌن لرئاسة البلدٌة لرئاسة الجلسة

 7 من القانون األساسً عدد 117عمال بالفقرة الثامنة من الفصل عدد :   رئاسة الجلسة -1
مختار المٌساوي بإعتباره :  والمتعلق باإلنتخابات و االستفتاء فقد ترأس الجلسة السٌد2017لسنة 

 .أكبر األعضاء سنا من غٌر المترشحٌن لرئاسة البلدٌة
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حٌث رحب بالسٌد الكاتب العام للوالٌة والسٌد رئٌس المحكمة اإلبتدائٌة بسلٌانة وكافة 
 :الحاضرٌن ودعا رئٌس المحكمة لإلشراف على أداء القسم وقدم جدول أعمال الجلسة كما ٌلً

 .أداء القسم -1
 .إنتخاب رئٌس للمجلس البلدي بالكرٌب -2

 .إنتخاب المساعدٌن -3
 .تحدٌد عدد اللجان -4
 .إسناد لجنة المالٌة ومتابعة التصرف -5
 . توزٌع بقٌة اللجان على القائمات الفائزة فً االنتخابات البلدٌة -6
 .تحدٌد موعد دورات المجلس البلدي -7

 
 :أداء القسم -2

رئٌس المحكمة االبتدائٌة بسلٌانة بدعوة األعضاء المنتخبٌن ألداء القسم : إثر ذلك قام السٌد
 :التالً

اقسم باهلل العظٌم أن أتفانى فً خدمة مصالح البلدٌة وكل متساكنٌها دون تمٌٌز أو "
 "محاباة فً إطار إحترام الدستور والقوانٌن وقٌم الدٌمقراطٌة ووحدة الدولة التونسٌة

 من مجلة الجماعات 213رئٌس المحكمة االبتدائٌة بسلٌانة وذلك عمال بالفصل :  أمام السٌد

 .المحلٌة
 . وتولى جمٌع األعضاء أداء القسم

 

 :إنتخاب رئٌس المجلس البلدي -3

 من 6إثر اإلنتهاء من أداء القسم تولى رئٌس الجلسة تذكٌر أعضاء المجلس بمقتضٌات الفصل 

مجلة الجماعات المحلٌة والمتعلق بتفرغ رؤساء المجالس البلدٌة وبٌن أن ما ٌقصد بالتفرغ عدم 
الجمع بٌن رئاسة المجلس البلدي وممارسة وظٌفة أو مهنة أخرى وٌوضع رئٌس المجلس البلدي 

من األعوان العاملٌن بالقطاع العام فً وضعٌة عدم مباشرة خاصة وأن كل رئٌس مجلس ٌخل 
بمقتضٌات التفرغ ٌعفى قانونٌا وٌخضع األعفاء لإلجراءات المنصوص علٌها لمجلة الجماعات 

 .المحلٌة

من القانون األساسً المتعلق باإلنتخابات  (خامسا) 117كما بٌن أنه تبعا لمقتضٌات الفصل 

 :واالستفتاء والذي ٌنص على

ٌنتخب الرئٌس باالقتراع السري من بٌن رؤساء القائمات الفائزة فً االنتخابات للراغبٌن فً 
وفتح باب الترشح لرئاسة المجلس البلدي بالكرٌب وترشح كل . الترشح وٌكون الترشح برفع الٌد

 : من السادة

 لطفً السلٌطً- 

 الناصر الطالبً- 

وأسفر اإلنتخاب الحر، السري، النزٌه والشفاف بعد أن تم الفرز العلنً أمام الحضور على 
 :النتائج التالٌة



25/06/2018جلسة تنصٌب المجلس البلدي بالكرٌب    صفحة3  
 

عدد األصوات  إسم المترشح ولقبه ر/ع
 المتحصل علٌها

عدد األوراق 
 الملغاة

عدد األوراق 
 البٌضاء

 0 0 11 لطفً السلٌطً 1

 0 0 07 الناصر الطالبً 2
 

 18 صوتا من 11لطفً السلٌطً على األغلبٌة المطلقة بحصوله على : وحٌث تحصل السٌد* 

 245صوتا فإنه ٌصرح بإنتخابه رئٌسا للمجلس البلدي بالكرٌب لكامل المدة وذلك عمال بالفصلٌن 

 . من القانون األساسً لإلنتخاب واالستفتاء117من مجلة الجماعات المحلٌة والفصل 

لطفً السلٌطً والذي تم إنتخابه رئسا : إثر ذلك تولى رئٌس الجلسة تسلٌم الرئاسة إلى السٌد
 .للمجلس البلدي بالكرٌب لكامل المدة حٌث تقلد الوشاح

فقام بتقدٌم التحٌة إلى كل أعضاء المجلس البلدي وبٌن أنه رئٌس مواطنً بلدٌة الكرٌب وٌدٌه 
ممدودة لهم لما فٌه مصلحة الكرٌب وشكر كل من ساهم فً إنجاح العرس الدٌمقراطً ودعا إلى 

 . إنتخاب المساعدٌن

 .تحدٌد عدد مساعدي الرئٌس- 1 -4

 من مجلة الجماعات المحلٌة ٌنص على أن 245بٌن السٌد رئٌس المجلس البلدي أن الفصل 

ٌحدد المجلس البلدي عدد مساعدي رئٌس البلدٌة على أن ال ٌتجاوز عددهم األربعة ودعا األعضاء 
 .لتحدٌد عدد المساعدٌن

وتم االتفاق على تحدٌد عدد مساعدي الرئٌس صلب المجلس البلدي بالكرٌب بـعدد أربعة 

 .  أعضاء عن التصوٌت07 صوت وإمتناع 11مساعدٌن وذلك بـأغلبٌة (04)

 
 .إنتخاب المساعد األول- 4-2

 من مجلة الجماعات المحلٌة والذي 7ذكر رئٌس المجلس البلدي بالكرٌب الحاضرٌن بالفصل 

ٌنص على أن الرئٌس والمساعد األول ٌكونان من جنس مختلف وأن ٌكون سن أحد المساعدٌن 

 . سنة35األولٌن أقل من 

 .وحٌث أن الرئٌس من جنس الذكور فإنه ال ٌمكن أن ٌترشح لخطة مساعد أول إال سٌدة
 :وتم فتح باب الترشح وترشح برفع األٌدي السٌدة

 سناء البوبكري- 
 

عدد األصوات  إسم المترشحات ولقبهم ر/ع
 المتحصل علٌها

عدد األوراق 
 الملغاة

عدد األوراق 
 البٌضاء

 0 0 11 سناء البوبكري 1
 

 صوتا 18 صوتا من 11وحٌث تحصلت السٌدة سناء البوبكري على األغلبٌة المطلقة بعدد 

 أعضاء عن التصوٌت، فإنه ٌصرح بإنتخابها مساعدا أول لرئٌس المجلس البلدي 07وامتنع 
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 من 117 من مجلة الجماعات المحلٌة والفصل عدد 245بالكرٌب طٌلة المدة وذلك عمال بالفصل 

 .القانون األساسً لإلنتخابات واالستفتاء
 

 : إنتخاب المساعد الثانً-4-3
 

 :ترشح برفع األٌدي لخطة مساعد ثانً السٌد
 أٌمن الجوادي- 

وأسفر اإلنتخاب الحر،السري،النزٌه والشفاف بعد الفرز العلنً أمام الحضور على النتائج 
 :التالٌة

عدد األصوات  إسم المترشح ولقبه ر/ع
 المتحصل علٌها

عدد األوراق 
 الملغاة

عدد األوراق 
 البٌضاء

 0 0 11 أٌمن الجوادي 1
 

 أعضاء عن 07 صوتا من األصوات وامتنع 11أٌمن الجوادي على عدد : وحٌث تحصل السٌد

 245التصوٌت فإنه ٌصرح بإنتخابه مساعد ثانً لرئٌس بلدٌة الكرٌب لكامل المدة عمال بالفصل 

  . من القانون األساسً لإلنتخابات واالستفتاء117من مجلة الجماعات المحلٌة والفصل عدد 

 : إنتخاب المساعد الثالث-4-4

 :ترشح برفع األٌدي لخطة مساعد ثالث لرئٌس بلدٌة الكرٌب السٌدة 
 نادٌة البوبكري- 
 

وأسفر اإلنتخاب الحر،السري،النزٌه والشفاف بعد الفرز العلنً أمام الحضور على النتائج 
 :التالٌة

عدد األصوات  إسم المترشح ولقبه ر/ع
 المتحصل علٌها

عدد األوراق 
 الملغاة

عدد األوراق 
 البٌضاء

 0 0 11 نادٌة البوبكري 1
 

 صوتا من األصوات 11نادٌة البوبكري على األغلبٌة المطلقة بعدد : وحٌث تحصل السٌدة

نادٌة البوبكري كمساعد ثالث :  أعضاء عن التصوٌت،  فإنه ٌصرح بإنتخاب السٌدة07وامتنع 

 من مجلة الجماعات المحلٌة والفصل 245لرئٌس بلدٌة الكرٌب لكامل المدة وذلك عمال بالفصل 

 . من القانون األساسً لإلنتخابات واالستفتاء117عدد 

 : إنتخاب المساعد الرابع-4-5

 :ترشح برفع األٌدي لخطة مساعد رابع لرئٌس بلدٌة الكرٌب كل من السادة 
 محمد الفرشٌشً- 

وأسفر اإلنتخاب الحر،السري،النزٌه والشفاف بعد الفرز العلنً أمام الحضور على النتائج 
 :التالٌة
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عدد األصوات  إسم المترشح ولقبه ر/ع
 المتحصل علٌها

عدد األوراق 
 الملغاة

عدد األوراق 
 البٌضاء

 0 0 11 محمد الفرشٌشً 1
 

 أعضاء 07 صوتا وامتنع 11محمد الفرشٌشً على األغلبٌة المطلقة بعدد : وحٌث تحصل السٌد

محمد الفرشٌشً كمساعد رابع لرئٌس بلدٌة الكرٌب : عن التصوٌت ، فإنه ٌصرح بإنتخاب السٌد

 من القانون 117 من مجلة الجماعات المحلٌة والفصل عدد 245لكامل المدة وذلك عمال بالفصل 

 .األساسً لإلنتخابات واالستفتاء

 : تشكٌل اللجان القارة-5
 أعضاء من الجلسة وحٌث تثبت رئٌس المجلس من إكتمال 07عند بداٌة تشكٌل اللجان إنسحب 

 . عضوا فقد تواصلت الجلسة11النصاب بحضور 

 بدرالدٌن الدندانً عن قائمة حركة : تم إسناد لجنة الشؤون المالٌة ومتابعة التصرف إلى السٌد
 . النهضة بإعتبار لٌس منها رئٌس البلدٌة والمساعد األول

 لجان دون إعتبار لجنة الشؤون 08ثم حدد المجلس البلدي بإجماع الحاضرٌن عدد اللجان بـ 

 :المالٌة واالقتصادٌة ومتابعة التصرف وهً كالتالً

 على الساعة 27/06/2018ورفعت الجلسة على أن تبقى مفتوحة على و تستأنف ٌوم االربعاء 

 .التاسعة صباحا

          اإلمــــضـــــاءات

 سناء البوبكري -

  محمد الفرشٌشً -

 نادٌة البوبكري -

 بدرالدٌن الدندانً -

 أٌمن الجوادي -

 الشرٌف السلٌطً -

 فاطمة الدرٌدي -

 مختار المٌساوي -

 نهى سعد  -

 رؤوف البوبكري -

 25/06/2018: الكرٌب فً

 رئٌس بلدٌة الكرٌب

 لـطـفـً الـسـلـٌـطً


