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 استئناف جلسة تنصيب المجلس البلدي بالكريب

 25/06/2018المنعقدة يوم االثنين  

 

ه وحيث تم التنصيص ب 25/06/2018تبعا لمحضر جلسة تنصيب المجلس البلدي بالكريب المنعقدة يوم االثنين      
 على الساعة التاسعة صباحا للنظر في 27/06/2018 األربعاءيوم  أشغالها وتستأنفالجلسة تبقى مفتوحة  أنعلى 

 المواضيع التالية :

 تشكيل اللجان وتوزيعها على القائمات  -1

 تحديد موعد دورات المجلس البلدي  -2

 السليطي رئيس المجلس البلدي تم استئناف الجلسة بالتاريخ و الساعة المحددين أعاله برئاسة السيد لطفي 

 عضوا وهم السادة : 18من جملة باعتبار الرئيس عضوا  13 وحيث توفر النصاب القانوني للجلسة بحضور

ي ء البوبكر محمد الفرشيشي, حمادي البوبكري, مخطار الميساوي, بدر الدين الدنداني, نادية البوبكري, نهى سعد , سنا   
 سليطي , ايمن الجوادي , رؤوف البوبكري و بسمة الفرشيشي., فاطمة الدريدي , الشريف ال

 رضا العرفاوي , رهام البوبكري و راضية الرزقي.’ شكري الجوادي , الناصر الطالبي  وتغيب السادة :

ف ي المكلالسيد عدنان العبيد اإلداري وتولى السيد مكي الجبالي الكاتب العام للبلدية كتابة الجلسة وحضر عن الجانب 
 بشؤون المجلس البلدي . 

 ,210الفصول  بأحكامو ذكر الحاضرين ب ارحبمافتتح السيد لطفي السليطي رئيس بلدية الكريب الجلسة 

فس نمن  216من مجلة الجماعات المحلية المتعلقة بتشكيل اللجان وتوزيعها على القائمات والفصل  215, 212, 211 
 االنتخابية.علق بتحديد موعد الدورات العادية للمجلس البلدي خالل مدته المجلة المت

 ثم قدم  الجدول التالي والذي يبين توزيع عدد اللجان على القائمات باعتماد التمثيلية النسبية :

 الجمهورية التونسية

 وزارة الشؤون المحلية والبيئة

 بلدية الكريب



 الصفحة 2  جلسة تنصيب المجلس البلدي بالكريب
 

 

ع قائمة م 0.48قائمة الجبهة الشعبية التي تساوت في النسبة وهي  إلىلجنة  إسنادوتم االتفاق بإجماع الحاضرين على 
 : كاألتيوبالتالي يصبح توزيع اللجان صوت شباب الكريب 

  : لجان 3قائمة سنابل الكريب 

  : لجنة واحدةقائمة الكريب نحو االفضل 

  : لجنة واحدةقائمة حركة النهضة 

  : لجنة واحدةقائمة حركة نداء تونس 
  : لجنة واحدةقائمة الكريب موطن الجميع 
  : لجنة واحدةقائمة الجبهة الشعبية 

توزيعها  لجنة المالية ومتابعة التصرف ضمن اللجان التي تم إدراجعدم  إلىوهنا تدخل السيد حمادي البوبكري وأشار   
 و ذالك عمال 25/06/2018خالل جلسة التنصيب بتاريخ  إسنادهاهذه  اللجنة تم  أنله السيد رئيس البلدية  وبين

 من مجلة الجماعات المحلية . 210بالفصل 
 12عددها من مجلة الجماعات المحلية و  210اللجان الثمانية تضم وجوبا المجاالت المذكورة بالفصل  أنوحيث   

 إدماجع يق أنكون للمجاالت الهامة لجان خاصة بها على تعلى مقترح السيدة بسمة الفرشيشي بان مجاال فقد تم االتفاق 
  .إقرارهامع اللجان التي سيتم التناغم  حسب بقية المجاالت 

 :بها و هي كالتالي خاصةتكون المجاالت التالية منفردة بلجنة  أن باإلجماع علىوصوت الحاضرون 

 العدد الجملي

 للجان

عدد 

اللجان 

 بالبواقي 
 البواقي 

عدد 

اللجان 

 الصحيحة 

العدد 

الجملي 

 للجان

عدد اللجان 

المصادق 

عليها دون 

اعتبار لجنة 

 المالية 

 النسبة 
عدد 

 األعضاء 
عدد 

 المقاعد 
 القائمة 

 سنابل الكريب  6 18 0.33 8 2.64 2 0.64 1 3

 الكريب حنو األفضل  3 18 0.17 8 1.36 1 0.36 0 1

 حركة النهضة  3 18 0.17 8 1.36 1 0.36 0 1

 نداء تونس  2 18 0.11 8 0.88 0 0.88 1 1

 الكريب موطن اجلميع  2 18 0.11 8 0.88 0 0.88 1 1

 اجلبهة الشعبية  1 18 0.06 8 0.48 0 0.48 ---- 1

 شباب املستقبل  1 18 0.06 8 0.48 0 0.48 ----- ?

 اجلملة  18 18 1 8 8 4 4 3 8



 الصفحة 3  جلسة تنصيب المجلس البلدي بالكريب
 

 لجنة النظافة والصحة والعناية بالبيئة -01
 لعمرانيةوالتهيئة ا األشغاللجنة  -02

  اإلعاقةلجنة الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي  -03

سداء اإلداريةلجنة الشؤون  -04  الخدمات وا 

 لجنة الطفولة والشباب والرياضة -05

 لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم -06

 واألسرة المرأةلجنة شؤون  -07

 لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة  -08

 .وتم االتفاق باإلجماع على دمج مجال المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين بلجنة المرأة واألسرة 
والتواصل والتقييم فقد تم تسجيل المقترحات التالية  اإلعالمالحاضرون على دمج مجال  األعضاءوحيث اختلف 

 :والتصويت عليها 
 يم في لجنة النظافة والصحة والعناية بالبيئة : دمج مجال اإلعالم والتواصل والتقي األولالمقترح  *
سداء اإلداريةالمقترح الثاني : دمج مجال اإلعالم والتواصل والتقييم في لجنة الشؤون  *  الخدمات وا 
 الطفولة والشباب والرياضة المقترح الثالث : دمج مجال اإلعالم والتواصل والتقييم في لجنة *
كانت لمفتوحةو اإلعالم والتواصل والتقييم في لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة االمقترح الرابع : دمج مجال  *

 نتائج التصويت كالتالي :
 13صوت من  02:  األول*المقترح 

 13صوت من  05*المقترح الثاني : 
 13صوت من  01*المقترح الثالث : 
 13صوت من  05*المقترح الرابع : 

ئج التصويت بينهما مجددا وكانت نتا إلىفتم اللجوء   04والمقترح رقم  02رقم وحيث تساوى في التصويت المقترح 
 التصويت كالتالي :

 13صوت من  05*المقترح الثاني : 
 13صوت من  07*المقترح الرابع : 

الل خ ادهاالتي تم إسنومتابعة التصرف  قتصاديةواال وتبعا لذلك يكون عدد اللجان القارة باعتبار لجنة الشؤون المالية
 كالتالي:لجان وهي  09يقدر ب 25/06/2018جلسة التنصيب بتاريخ 

 لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف -01
 لجنة النظافة والصحة والعناية بالبيئة -02
 لجنة األشغال والتهيئة العمرانية -03

 لجنة الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة  -04

سداء الخدماتلجنة الشؤون  -05  اإلدارية وا 



 الصفحة 4  جلسة تنصيب المجلس البلدي بالكريب
 

 لجنة الطفولة والشباب والرياضة -06

 لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم -07

 لجنة شؤون المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص بين الجنسين -08

 تقييمل واللجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة والتعاون الالمركزي واإلعالم والتواص -09

عتبار لجان با 09لجان والحال أنها  08عن كيفية توزيع وهنا تدخل من جديد السيد حمادي البوبكري واستفسر        
تاريخ نعقدة بالسيد رئيس البلدية انه خالل جلسة التنصيب الم أجابهفلجنة  الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف 

 إسناداالتفاق على  باإلجماعالنصاب متوفر فانه تم  أنوحيث  أعضاء 07عند بداية الجلسة انسحب  25/06/2018
 عتباره العن قائمة حركة النهضة باالسيد بدر الدين الدنداني  إلىلجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف 

ية التي قة التوجيهالوثي إلىكما بين انه بالرجوع  األولالقائمة التي انتخب منها رئيس البلدية ومساعده  إلىينتمي 
ى لجنة تستثن االنترانتوزارة الشؤون المحلية والبيئة لتركيز المجالس البلدية والمنشورة على موقع الوزارة على  أصدرتها

 المالية من جدول التوزيع النسبي .
 .دقيقة 15للتشاور لمدة  رفعت الجلسةاثر ذلك  

ستدعاءات صلها اتقائمة سنابل الكريب لم  أعضاء أنقائال لبوبكري ثم استأنفت الجلسة وهنا تدخل السيد حمادي ا       
بتاريخ  للبلدية من قبل السيد الكاتب العام األعضاءالسيد رئيس البلدية انه وقع االتصال هاتفيا بجميع  وأجابههذه الجلسة 

 أعضاءكامل  إلىدية عشر صباحا وتم توجيه استدعاءات الستئناف الجلسة ابداية من الساعة الح 26/06/2018
تبقى الجلسة  أنعلى  ينصصوالذي  25/06/2018محضر جلسة التنصيب المنعقد يوم االثنين  نشرالقائمة , كما تم 
ة على على الساعة التاسعة صباحا وذلك بالصفحة الرسمية للبلدي 27/06/2018 األربعاءيوم  مفتوحة وتستأنف

جيه ه تم تو كما ذكر انببهو البلدية ,  اإلعالناتوبالموقع الرسمي للبلدية على االنترنات  وتعليقه بلوحة   "الفيسبوك"
د محم : و هم  ذكرهم االستدعاءات اآلتيتسلم كل من السادة والسيدات  المجلس و أعضاءاستدعاءات كتابية لكافة 

اطمة ري , فاوي, بدر الدين الدنداني, نادية البوبكري, نهى سعد , سناء البوبكالفرشيشي, حمادي البوبكري, مخطار الميس
  .الدريدي , الشريف السليطي , ايمن الجوادي و رؤوف البوبكري 

 سة اآلن كل من: بالنسبة لبقية أعضاء قائمة سنابل الكريب الغير حاضرين بالجلسة فقد رفض تسلم االستدعاءاتأما 
 السيدة بسمة أمااالستدعاء , فقد تسلمت زوجته الناصر الطالبي بالنسبة للسيد  أمارضا العرفاوي,  السيدو رهام البوبكري 

 .لفرشيشي فقد أشارت انه لم يصلها االستدعاء بينما وصلتها مكالمة هاتفية من الكاتب العام للبلدية ا

 .كما رفض السيد شكري الجوادي عن قائمة نداء تونس  تسلم االستدعاء

 وذلكمواصلة الجلسة لتوزيع رؤساء ومقرري اللجان والسيدة بسمة الفرشيشي السيد حمادي البوبكري  ذلك رفضاثر 
ن مقرري 03لجان و 03س ؤ تر  مامن حقه أنرئيس البلدية  ماعلمهأ  و هنا عدم حضور بقية أعضاء القائمة ,  بدعوى 

 .عضوا  18عضوا من جملة  11وان الجلسة المنعقدة ستتواصل باعتبار توفر النصاب القانوني بحضور 

 تم توزيع رؤساء اللجان ومقرريها كما يلي : و 



 الصفحة 5  جلسة تنصيب المجلس البلدي بالكريب
 

 المالحظات المقرر رئيس اللجنة اللجنة ع/ر

01 
لجنة الشؤون المالية واالقتصادية 

 ومتابعة التصرف
 

 رؤوف البوبكري  الدندانيبدر الدين 

سيدة لهذه الخطة  أيلم تترشح 
ها وحيدا السيد رؤوف لوترشح 

البوبكري وتم تعيينه مقرا للجنة 
 .باإلجماع

02 
لجنة النظافة والصحة والعناية 

 بالبيئة
 

 نادية البوبكري  مخطار الميساوي 
اللجنة  إسنادتم التوافق على 
 باإلجماعومقررها 

03 
 والتهيئة العمرانيةلجنة األشغال 

 
 الشريف السليطي فاطمة الدريدي

تم التوافق على إسناد اللجنة 
 ومقررها باإلجماع

04 
لجنة الشؤون االجتماعية والشغل 

 وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة
 فاطمة الدريدي سناء البوبكري 

تم التوافق على إسناد اللجنة 
 ومقررها باإلجماع

05 
سداء لجنة الشؤون اإلدارية  وا 

 الخدمات
 سناء البوبكري  رؤوف البوبكري 

تم التوافق على إسناد اللجنة 
 ومقررها باإلجماع

06 
 لجنة الطفولة والشباب والرياضة

 
تم التوافق على إسناد اللجنة  محمد الفرشيشي نهى سعد

 ومقررها باإلجماع

07 
لجنة الفنون والثقافة والتربية 

 والتعليم

 
- - 

حين حضور ممثلي  إلىإرجاءها 
 قائمة سنابل الكريب

08 
لجنة شؤون المرأة واألسرة وتكافؤ 

 الفرص بين الجنسين
- - 

حين حضور ممثلي  إلىإرجاءها 
 قائمة سنابل الكريب

09 

لجنة الديمقراطية التشاركية 
والحوكمة المفتوحة والتعاون 
الالمركزي واإلعالم والتواصل 

 والتقييم

حين حضور ممثلي  إلىإرجاءها  - -
 قائمة سنابل الكريب

الفا عن قائمة الكريب نحو األفضل خ باإلجماعالسيدة نهى سعد  إلىوتم إسناد لجنة الطفولة والشباب والرياضة  * 
   .لجانمن ال أيعن التقدم لرئاسة الحاضرين جميعهم بالجلسة لقاعدة التمثيل النسبي بعد امتناع ممثلي حركة النهضة 

ائمة ممثلة لقإلى السيدة سناء البوبكري  ك الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقةو اثر إسناد لجنة * 
 .طواعية  عنها نداء تونس تنازلت
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و عليه يصبح الجدول . أيمنالسيد  إلىاللجنة و عليه قرر المجلس البلدي بإجماع أعضائه  الحاضرين  اسندا هذه 
 ع اللجان كما يلي:النهائي لتوزي

 المالحظات المقرر رئيس اللجنة اللجنة ع/ر

01 
لجنة الشؤون المالية واالقتصادية 

 ومتابعة التصرف
 

 رؤوف البوبكري  بدر الدين الدنداني

لم تترشح أي سيدة لهذه الخطة 
ها وحيدا السيد رؤوف لوترشح 

البوبكري وتم تعيينه مقرا للجنة 
 .باإلجماع

02 
والصحة والعناية لجنة النظافة 

 بالبيئة
 

 نادية البوبكري  مخطار الميساوي 
تم التوافق على إسناد اللجنة 

 ومقررها باإلجماع

03 
 لجنة األشغال والتهيئة العمرانية

 
 الشريف السليطي فاطمة الدريدي

تم التوافق على إسناد اللجنة 
 ومقررها باإلجماع

04 
لجنة الشؤون االجتماعية والشغل 

 السند وحاملي اإلعاقةوفاقدي 
 فاطمة الدريدي أيمن الجوادي 

تم التوافق على إسناد اللجنة 
 ومقررها باإلجماع

05 
سداء  لجنة الشؤون اإلدارية وا 

 الخدمات
تم التوافق على إسناد اللجنة  سناء البوبكري  رؤوف البوبكري 

 ومقررها باإلجماع

06 
 لجنة الطفولة والشباب والرياضة

 
تم التوافق على إسناد اللجنة  الفرشيشيمحمد  نهى سعد

 ومقررها باإلجماع

07 
لجنة الفنون والثقافة والتربية 

 والتعليم

 
إلى حين حضور ممثلي  هاؤ إرجا - -

 قائمة سنابل الكريب

08 
لجنة شؤون المرأة واألسرة وتكافؤ 

 الفرص بين الجنسين
- - 

إلى حين حضور ممثلي  هاؤ إرجا
 قائمة سنابل الكريب

09 

لجنة الديمقراطية التشاركية 
والحوكمة المفتوحة والتعاون 
الالمركزي واإلعالم والتواصل 

 والتقييم

- - 
إلى حين حضور ممثلي  هاؤ إرجا

 قائمة سنابل الكريب

 

 



 الصفحة 7  جلسة تنصيب المجلس البلدي بالكريب
 

 تحديد موعد دورات المجلس البلدي : -2

 تداول المجلس البلدي في ضبط موعد الدورات العادية حيث تم تحديدها كما يلي :

  من كل سنة فيفيري شهر  خالل : األولىالدورة العادية 
 : من كل سنة مايشهر  خالل الدورة العادية الثانية 
 : من كل سنة جويليةشهر خالل  الدورة العادية الثالثة 
 : من كل سنة ديسمبرشهر  خالل الدورة العادية الرابعة 

 الواحدة بعد الزوال.ورفعت الجلسة في حدود الساعة 

 اإلمضــــــــــــاءات      

  محمد الفرشيشي 

   مخطار الميساوي 

  بدر الدين الدنداني 

   نادية البوبكري 

   نهى سعد 

   سناء البوبكري 

   فاطمة الدريدي 

  الشريف السليطي 

  ايمن الجوادي 

  رؤوف البوبكري 

 

 الكريب في:

ــةــــرئيس البلديـ  

 لطفي السـليـــــطي


