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       الجمهورية التونسية 

 وزارة الشؤون المحلية و البيئة

تونس  والية           

 اردو ـــببلدية         

 

باردو بلدية لمحضر تنصيب المجلس البلدي   

***** 

القانون األساسي من مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى   245عمال بمقتضيات الفصل         

. 2018ماي  9ؤرخ في الم 2018لسنة  29عدد   

   بتاريخباردو  لبلدية  أعضاء المجلس البلدي إلى تونس الموجه من قبل السيد والي  االستدعاءوبناء عن      

:و اآلتي نصه  2018جوان  25  

 من والي تونس

 إلى

 السيد : ............................

اردو ــب  ةاستدعاء لحضور تركيز المجلس البلدي لبلدي:الموضوع   

    2018ماي  9رخ في ؤالم 2018لسنة  29من القانون األساسي عدد 213وبعد عمال بمقتضيات الفصل

عن النتائج  لالنتخاباتو المتعلق بمجلة الجماعات المحلية  و على اثر إعالن الهيئة العليا المستقلة 

البلدية . لالنتخاباتالنهائية   

  اردو و ذلكــالمتعلقة بتركيز المجلس البلدي لبلدية ب أتشرف بدعوتكم لحضور الجلسة األولى    

  .اردوــعلى الساعة التاسعة صباحا بمقر بلدية ب 2018جويلية  2 االثنينيوم 

 

التاسعة على الساعة  2018جويلية  2يوم جلسته األولى  اردو ــالمنتخب  لبلدية بعقد المجلس البلدي         

ةالسيدو تونس  كمال السعودي المعتمد األّول لوالية السيدهذه الجلسة حضر و قد   مقر البلديةبصباحا   

تي اآل المنتخب السادة و السيدات أعضاء المجلس البلديو بتونس المحكمة اإلبتدائية ةرئيس ثريا الجريبي  

 ذكرهم :

 عن قائمة النهضة: .1

عبد الجبار -كميليا حمالوي -صغيريفر ظا -منال الجالصي  -كمال الرابعي -زينب بن حسين               

  .عبد المنعم المملوك -بن عدة  ألفة -ضيف هللا             

  :عن قائمة حركة نداء تونس .2

وليد الشواشي -يسرى الدراجي -صابر ابن يونس -نجالء الرواتبي -منصور بالحاج  -دويهش اثري             

ردو
ة با

بلدی
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  :عن قائمة التيار الديمقراطي .3

الجالصي. حسام الدين الصغير -بسمة القيزاني -محمد بن األكانجي -غير الجالصي سيرين الص             

 :عن قائمة البديل المدني بباردو .4

 .محمد الحبيب األطرش -جيهان بن عيسى -منير التليلي           

 :كلنا باردوالعن قائمة  .5

 .هاشم العيادي -زكية الكسراوي -حسن يعقوب            

  :يعن قائمة بني وطن .6

 .زايديشيماء   - عماد بوقصة           

  :عن قائمة الجبهة الشعبية .7

 .األزهر زينوبي -أحالم العباسي           

  :عن قائمة حركة مشروع تونس .8

 .الحبيب حليم  -ليليا جاللي           
 

جلسة و مختلف مكونات الكاتب العام للبلدية مقرر ال محمد عون كما حضر عن اإلدارة البلدية السيد           

 .ن يالمواطنجمع من المجتمع المدني و 

من مجلة  220وبعد التثبت من توفر النصاب القانوني النعقاد الجلسة عمال بمقتضيات الفصل        

، مهنئا مرحبا بالحاضرينالجلسة  تونس سعودي المعتمد األّول لواليةكمال الالسيد افتتح الجماعات المحلية 

ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم و ما ينتظره منهم المواطن من تحسين  المتساكنين، مبرزا إيّاهم بثقة

 .و متمنيا للمجلس المنتخب التوفيق في مهامه لمردودية العمل البلدي كـكل

فتّم تعويضه بالذي يليه  الذي اعتذر ألسباب صّحيةللسيد منصور بالحاج رئاسة الجلسة  أحالاثر ذلك ثم      

بوصفها  الجالصيالصغير اآلنسة سيرين  بمساعدة األزهر الزينوبي لسيد افي أكبر األعضاء سنّا  ةباشرم

 .من مجلة الجماعات المحلية  246عمال بمقتضيات الفصل ا  سنّ  األصغرالعضوة 

، بالحاضرين و هنأ زمالءه بنجاحهم في االنتخابات البلدية رئيس الجلسةاألزهر الزينوبي السيد  رّحب 

ثّم اقترح على الّسادة و السيدات أعضاء المجلس  متمنيّا أن تدور هذه الجلسة في جّو ديمقراطي مسؤول،

 جدول األعمال التالي :

 أداء القسم من طرف أعضاء المجلس البلدي  -1

 انتخاب رئيس المجلس البلدي -2

 انتخاب المساعـدين  -3

 تحديد اللجان القارة وتوزيعها   -4

 تحديد دورات المجلس  -5

 

ردو
ة با

بلدی
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 داء القسم ألعوة أعضاء المجلس البلدي د -1
أعضاء المجلس البلدي  جميع  دعوةرئيس الجلسة  األزهر الزينوبي السيد  في هذا اإلطار تولى   

 . 213القسم المنصوص عليه بالفصل الحاضرين ألداء 

 ه : لقسم اآلتي نصّ أداء ا بصفة فردية جميع التولى  و قد   

طار إنى في خدمة مصالح البلدية و كل متساكنيها دون تمييز أو محاباة في أقسم باهلل العظيم أن أتفا" 

 . " احترام الدستور و القوانين و قيم الديمقراطية و وحدة الدولة التونسية

تحرير محضر في  مّ ــوقد ت ا الجريبي رئيسة المحكمة االبتدائية بتونسـالسيدة ثريّ و ذلك بحضور     

  .الغرض

 لس البلدي انتخاب رئيس المج -2

 :  الحاضرين جميع رؤساء القوائم  رئيس الجلسة تذكيراألزهر الزينوبي تولى السيد       

يقصد و المحليةمن مجلة الجماعات المحلية المتعلق بتفرغ رؤساء المجالس  6الفصل  مقتضياتب -

ئيس بالتفرغ عدم الجمع بين رئاسة المجلس البلدي و ممارسة وظيفة أو مهنة أخرى و يوضع ر

 المجلس البلدي من األعوان العاملين بالقطاع العام في وضعية عدم مباشرة خاصة .
 

 الذي ينصّ  ستفتاءالو ا باالنتخابات) خامسا ( من القانون األساسي المتعلق  117بمقتضيات الفصل  -

في  ي من بين رؤساء القوائم الفائزة في االنتخابات و الراغبينالسرّ  باالقتراعالرئيس ينتخب  أن

 طريق رفع اليد. الترشح و يكون الترشح عن
 

حول تركيز المجالس البلدية المنتخبة الصادرة عن هيئة لوزارة الشؤون المحلّية بالوثيقة التوضيحية  -

 و مرافقة مسار الالمركزية . االستشراف

 

 فتح باب الترشح  2-1

 :  تي ذكرهماآلو  د عن طريق رفع اليرؤساء القوائم هذا المنصب السادة و السيدات  ل ترشح 

  النهضة عن قائمة زينب بن حسين 

  نداء تونس  عن قائمة دويهشثريا 

  ّة عن قائمة بني وطني عماد بوقص 

 

 نتيجة التصويت  2-2

 : مقعدا 30 عدد المقاعد المخصصة للمجلس البلدي 

 عضوا 30ن :يعدد أعضاء المجلس البلدي الحاضر 

  30:   عدد األصوات المصرح بها 

 0لتصويت البيضاء :عدد أوراق ا 

 0:   عدد أوراق التصويت الملغاة 

ردو
ة با

بلدی
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 النسبة المائوية 

من عدد األصوات 

 المصرح بها

عدد األصوات 

 المصرح بها
 ع/ر رئيس القائمة قائمة عن 

 1 زينب بن حسين النهضة 16 % 53.33

 2 دويهشثريا  نداء تونس 7 23.33 %

 3 عماد بوقصة بني وطني 7 23.33 %

 مجموع األصوات المصرح بها 30 %100

 

عضوة المجلس البلدي عن قائمة حركة  ة زينب بن حسينكون السيدتهذا و تبعا للمعطيات المذكورة أعاله 

   صوت مصرح به  30من جملة  صوت  16 قدر بيكبر  عدد من األصوات  أ على تقد تحصل النهضة 

و بالتالي يصرح ( زائد واحد   % 50)  المطلقة على األغلبية  اهبما يعني تحصل % 53.33 نسبة  تمثلو 

 . باردوالمجلس البلدي ببلدية  ةرئيس انتخابهاب
 

السيد  ىتول  باردو للمجلس البلدي ة رئيس ة زينب بن حسين السيدانتخاب و على اثر اإلعالن عن    

 .الوشاح الرسمي ادهـلّـ ق أنرئاسة الجلسة بعد  اهرئيس الجلسة تسليم

بعد تهنئته رئيسة البلدية المنتخبة متمنيّا  السيد كمال السعودي المعتمد األّول لوالية تونسغادر  و بعد ذلك  

 لها التوفيق في مهامها الجديدة .

الجميع معبّرة  عن اعتزازها بتحّمل مسؤولية  إلىالشكر بالسيدة  زينب بن حسين رئيسة البلدية   توجهت

وسعها لتحسين الخدمات للمواطنين و الرفع من مردودية العمل البلدي  رئاسة البلديّة واعدة  ببذل كل ما في

بصورة عاّمة و تطبيق ما جاء به الدستور و خاّصة في بابه السابع و مجلة الجماعات المحلية عموما 

كما تولت توجيه التحية الى  وتكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية تحت شعار الصدق في القول و العمل 

الديمقراطية و الشفافية و  كنفالتي دارت في  االنتخابيةضاء المجلس البلدي على نجاح العملية جميع اع

اإلدارة  إلىوكذلك  و المسؤولية متمنية ان يعمل الجميع يد واحدة لخدمة المواطن في مدينة باردو االحترام

المتعّهد بها تجاه وعود تحقيق تناغم لبكـّل مسؤولية و ان يعمل الجميع   البلدية  موظفين و عملة متمنية

 المشروعة . همالمواطنين وتطلعات

 المجلس البلدي ةنتخاب  مساعدي رئيسا -3

من  245صل بمقتضيات الفالتذكير في مرحلة أولى  المجلس البلدي ةرئيس ة زينب بن حسينالسيد تتولّ   

ال يتجاوز  أنئيس البلدية على تحديد عدد مساعدي ر إلىالمجلس البلدي  الذي يدعو مجلة الجماعات المحلية 

ردو
ة با

بلدی
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باستثناء اعتراض السيد من قبل أعضاء المجلس البلدي عليه باإلجماع  وهو ما تم االتفاقعددهم أربعة 

 الذي اقترح أن يقتصر عددهم على ثالثة. عماد بوقصة عن قائمة 

 :  أنعلى  نصّ يالذي بالفصل السابع من ذات المجلة  تذّكر مّ ث  

احد  أوالرئيس  من جنسين مختلفين ويكون سن ولألا يكون الرئيس  والمساعد ستحالة،الا تالباستثناء حا"

 "سنة .  35ل من ــاق المساعدين األولين

 كاآلتي :تباعا  النتائج النتخاب  المساعدين األربعة للرئيس فكانت   فتح باب الترشح تمّ  اثر ذلك 

 د األول ـانتخاب المساع 3-1

  :المترشحون .1

 حركة نداء تونس عن قائمة     اج منصور بالح 

  الكلنا باردوعن قائمة         حسن يعقوب 

  التيار الديمقراطيعن قائمة  محمد بن األكانجي 

 نتيجة التصويت  .2

 30: نيعدد أعضاء المجلس البلدي الحاضر    

  30 :             عدد األصوات المصرح بها    

 0:            عدد أوراق التصويت البيضاء 

  0 :            عدد أوراق التصويت الملغاة  

 النسبة المائوية 
عدد األصوات 

 المصرح بها
 ع/ر المترشح  القائمة 

 1 منصور بالحاج  حركة نداء تونس 17 % 56.66

 2 حسن يعقوب الكلنا باردو 06 % 20

 3 محمد بن األكانجي   التيار الديمقراطي  07 % 23.34

 ات المصرح بهامجموع األصو 30 %  100
 

قد تحصل على  نداء تونسعن قائمة  منصور بالحاج  السيدهذا و تبعا للمعطيات المذكورة أعاله يكون      

بما يعني   % 56.66 مثليو  صوت مصرح به  30من جملة  صوت  17قدر ب يأكبر  عدد من األصوات  

 .  البلدية ةلرئيس اوال ايصرح بانتخابه  مساعدعلى األغلبية المطلقة و بالتالي  هتحصل

 د الثانيـانتخاب المساع 3-2

 :المترشحون  .1

  بني وطني عن قائمة شيماء زايدي. 

 التيار الديمقراطي عن قائمة  سيرين الصغير الجالصي 

  الكلنا باردوعن قائمة  هاشم العيادي 

ردو
ة با

بلدی
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 نتيجة التصويت  .2

 30 ن :يعدد أعضاء المجلس البلدي الحاضر 

  29:    عدد األصوات المصرح بها 

  : 1عدد أوراق التصويت البيضاء 

  0 :  عدد أوراق التصويت الملغاة   

 

النسبة المائوية 

من جملة 

 االصوات

 

عدد األصوات 

 المصرح بها
 ع/ر المترشح  المترشحة القائمة

 1 شيماء زايدي بني وطني 15 50%

 2 سيرين الصغير الجالصي التيار الديمقراطي 10 %33.33 

 3 هاشم العيادي   كلنا باردوال 4 %13.33 

 مجموع األصوات المصرح بها 29 %96.66

 األوراق البيضاء 01 %3.33 

 المجموع العـــام 30 %100

 

جملة من صوت   15على  تقد تحصل شيماء زايدي اآلنسة كون تهذا و تبعا للمعطيات المذكورة أعاله     

 ثانية بالمرور الى دورةيصرح األغلبية المطلقة و بالتالي حصل على تت ا لم بما يعني انه  % 50 و تمثل 30

 على اكبر عدد من األصوات في الدورة األولى  و هما :  تاتحصل تانان اللتترشح لها المترشحالتي  

  .صوت 15بني وطني التي تحصلت على  عن قائمة شيماء زايدي اآلنسة  .1

 .أصوات  10يمقراطي التي تحصلت على التيار الد عن قائمة سيرين الصغير الجالصي اآلنسة  .2

 

 نتيجة التصويت في الجولة الثانية 

  : 30عدد أعضاء المجلس البلدي الحاضرين 

  :    29عدد األصوات المصرح بها 

  : 1عدد أوراق التصويت البيضاء 

 :   0عدد أوراق التصويت الملغاة  

 

ردو
ة با

بلدی
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من النسبة المائوية 

 جملة االصوات

التي عدد األصوات 

 ليها تحصلت ع
 ع/ر المترشح  القائمة 

 1 شيماء زايدي بني وطني 17 % 56.66

 التيار الديمقراطي 12  40 %
سيرين الصغير 

 الجالصي
2 

 مجموع األصوات المصرح بها 29 %96.66

 األوراق البيضاء 01 %3.33 

 المجموع العـــام 30 %100

 

على أكبر  عدد من األصوات  ت قد تحصلء زايدي اآلنسة شيماكون تهذا و تبعا للمعطيات المذكورة أعاله 

 على األغلبية  امن جملة األصوات المصرح بها بما يعني تحصله  %.56.66و تمثل  صوت  17تقدر ب 

 .  و بالتالي يصرح بانتخابها  مساعدة  ثانية  لرئيسة البلديةالمطلقة 
 

 الثالث د ـانتخاب المساع 3-3

  : المترشحون .1

  الجبهة الشعبية قائمة  عناحالم العباسي 

  حركة النهضة عن قائمة منال الجالصي 

 :نتيجة التصويت  .2

 30ن :يعدد أعضاء المجلس البلدي الحاضر 

  29:   عدد األصوات المصرح بها 

 : 01عدد أوراق التصويت البيضاء 

  00 : عدد أوراق التصويت الملغاة  

 

 النسبة المائوية

 من عدد األصوات 

 الجملية

 عدد األصوات

 المصرح بها
 ع/ر المترشح  القائمة

 1 احالم العباسي   الجبهة الشعبية  11 % 36.66

 2 منال الجالصي  حركة النهضة 18 % 60 

 مجموع األصوات المصرح بها 29 %96.66

 األوراق البيضاء 01 %3.33 

 المجموع العـــام 30 %100

ردو
ة با

بلدی
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على أكبر  عدد من  تقد تحصلمنال الجالصي  كون السيدة تهذا و تبعا للمعطيات المذكورة أعاله       

على األغلبية  تتحصل ابما يعني انه جملة األصوات من   %60 و تمثل صوت  18األصوات  تقدر ب 

  .لرئيس المجلس البلدي ببلدية باردو  اثالث امساعد  ها يصرح بانتخابالمطلقة و بالتالي 

 

 الرابع انتخاب المساعد  3-4

  :ونالمترشح .1

  البديل المدني عن قائمة   جيهان بن عيسى 

 الكلنا باردو عن قائمة وب        ــــحسن يعق 

               

 نتيجة التصويت  .2

 30ن :يعدد أعضاء المجلس البلدي الحاضر 

  28:   عدد األصوات المصرح بها 

  : 2عدد أوراق التصويت البيضاء 

 0  :  عدد أوراق التصويت الملغاة  
 

     

 لنسبة المائوية ا

من عدد األصوات 

 المصرح بها

عدد األصوات 

 المصرح بها
 ع/ر المترشح  القائمة 

 1 جيهان بن عيسى   البديل المدني 17 % 56.66

 2 حسن يعقوب         الكلنا باردو 11 % 36.66

 مجموع األصوات المصرح بها 28 %93.33

 األوراق البيضاء 02 %6.66 

 العـــامالمجموع  30 %100

  

 تقد تحصل  عن قائمة البديل المدني ة جيهان بن عيسىكون السيدتهذا و تبعا للمعطيات المذكورة أعاله     

من األصوات المصرح بها بما يعني   %.56.66و تمثل صوت  17على أكبر  عدد من األصوات  تقدر ب 

المجلس البلدي ببلدية  ةلرئيس  اـرابع ادمساع  ايصرح بانتخابهعلى األغلبية المطلقة و بالتالي  ها تحصل

 . باردو

 و توزيعهااللجان القارة تحديد   -4
من مجلة الجماعات  210التذكير بالفصل  المجلس البلدي ةرئيس زينب بن حسين  ة السيد تتول

ال يقل عددها عن لجان قارة  تشكيل  إلى  ثر تنصيبه ى إعل المجلس البلدي  الذي يدعوالمحلية 

تسند إلى احد  التي و متابعة التصرف االقتصاديةو تضم وجوبا لجنة الشؤون المالية و األربعة 

ردو
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وان  أعضاء المجلس البلدي من غير القائمات التي تم من ضمنها انتخاب الرئيس و مساعده األول

 .تم باعتماد قاعدة التمثيل النسبي للقائمات بالمجلس البلدييتوزيع  هذه اللجان القارة  

 

 ديد عدد اللجان القارة تح 4-1

 صوت  22 اعتماد التصويت بلجنة ب 12 ب بعد النقاش و التحاور حدد المجلس البلدي عدد اللجان القارة 

 . 30من جملة 

 وحددت  اللجان كاآلتي : 

 لجنة الشؤون المالية و اإلقتصادية و متابعة التصرف -1

 النظافة والصحة والبيئة، لجنة  -2

 ةسرألشؤون المرأة وا لجنة  -3

 والتهيئة العمرانية  شغالألالجنة  -4

 وإسداء الخدمات، داريةإلالشؤون الجنة   -5

 الفنون والثقافة والتربية والتعليم،لجنة   -6

 الطفولة والشباب والرياضة،لجنة   -7

 ، عاقةإلوالشغل وفاقدي السند وحاملي ا جتماعيةالالشؤون الجنة   -8

 المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ، لجنة  -9

 قراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة الديملجنة   -10

 التقييموالتواصل و المعإلالجنة   -11

 التعاون الالمركزي لجنة   -12

 

 التصرف متابعة سناد لجنة الشؤون المالية و االقتصادية وإ  4-2

 

 :المترشحون  -1

  التيار الديمقراطيعن قائمة   حسام الدين الصغير الجالصي 

 حركة مشروع تونس عن قائمة            م ــــــــــــــــالحبيب حلي 

 

 نتيجة التصويت  -2

 30ن :يعدد أعضاء المجلس البلدي الحاضر 

   30:  عدد األصوات المصرح بها 

  : 0عدد أوراق التصويت البيضاء 

  0:  عدد أوراق التصويت الملغاة 

 

ردو          
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 النسبة المائوية 

من عدد األصوات 

 المصرح بها

عدد األصوات 

 المصرح بها
 ع/ر المترشح مةالقائ

 1 حسام الدين الصغير الجالصي   التيار الديمقراطي 10 33.33 %

 2 حليم  الحبيب       حركة مشروع تونس 20 66.66%

 مجموع األصوات المصرح بها 30 100%
 

د تحصل ـقحركة مشروع تونس الحبيب حليم عن السيد هذا و تبعا للمعطيات المذكورة أعاله يكون       

من األصوات المصرح بها بما يعني   %66.66مثل يو  صوت  20قدر ب يكبر  عدد من األصوات  على أ

       لجنة الشؤون المالية و اإلقتصادية ل اـــرئيسانه تحصل على األغلبية المطلقة و بالتالي يصرح بانتخابه 

 . و متابعة التصرف
 

 النسبي للقائمات بالمجلس البلدي يل توزيع اللجان البلدية القارة باعتماد قاعدة التمث 4-3

 لجنة .عشر بعد ان تم تحديد عدد اللجان القارة باثني 

 2018ماي  17رخ في ؤالم 2018لسنة  61و اعتمادا على  قرار الهيئة العليا المستقلة لإلنتخابات عدد 

 : لقارة كاآلتي يكون توزيع اللجان ااردو ـالمتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية النتخابات بلدية ب

 القائمة ع/ر
عدد 

 المقاعد

التمثيل 

 النسبي

عدد اللجان القارة 

المحدد من قبل 

 المجلس

حاصل قاعدة 

 التمثيل النسبي

عدد اللجان 

 الموزعة

 3 3,2 12 % 26.66 8 حركة النهضة 1

 2 2,4 12 % 20 6 داء تونسـحركة ن 2

 2 1,6 12 % 13.33 4 راطيـار الديمقـالتي 3

 1 1,2 12 % 10 3 ل المدني بباردوــديالب 4

 1 1,2 12 % 10 3 اردوـالكلنا ب 5

 1 0,8 12 % 6.66 2 بني وطني 6

 1 0,8 12 % 6.66 2 الجبهة الشعبية 7

 1 0,8 12 % 6.66 2 حركة مشروع تونس 8

 12 12  %100 30 المجموع
 

التاسعة   على الساعة  2018جويلية  9ليوم   حددت استثنائية  على عقد جلسةباألغلبية   االتفاقهذا وقد تم 

 .و مواعيد الدورات العادية  صباحا بقصر البلدية لضبط تركيبة مختلف اللجان 

 و حرر المحضر بتاريخه  الثانية بعد الظهراثر ذلك رفعت الجلسة على الساعة 

ردو
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